“ЛАКПРОМ” – АД
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
“ЛЕВЕЛ”
САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ПОДОВА ЗАМАЗКА
БДС EN 13813
СТ-В2-С35-F10-А15-IR10
ХАРАКТЕРИСТИКА:
“ЛЕВЕЛ” е саморазливна циментова подова замазка за изравняване на
неравни основи или замазки на база портланд цимент, кварцов пясък, минерални
пълнители, полимерни добавки. С ”ЛЕВЕЛ” се постига равна и гладка повърхност.
“ЛЕВЕЛ” е предназначен
за приложение вътре в помещения преди
полагане на завършващи подови покрития от всички видове /паркет, ламинат,
балатум, мокет, корк, гранитогрес и др./ или за външно приложение в защитени от
дъжд зони.
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:
“ЛЕВЕЛ” е предназначен за ръчна и машинна обработка.
Нанася се върху здрава, обезпрашена и чиста от кофражни масла и соли
подова основа, предварително грундирана с Импрегниращ грунд АК-011.
Една торба от 25 кг “ЛЕВЕЛ” се смесва в подходящ съд с 5 – 5,5л вода.
Сместа се разбърква до хомогенност без бучки, престоява 5 минути, след, което
отново се разбърква. Така подготвена, сместа е готова за нанасяне. Излива се
върху сухият, грундираният под, като се започва от най – отдалечената точка на
помещението и се върви към входа. При ръчно полагане, разливането в участъци,
където се срещат смеси от различни съдове може да се подпомогне с дълга
шпакла. При разстилането с шпакла не трябва да остават ръбове.
Време за работа с готова смес – до 30 минути.
“ЛЕВЕЛ” се полага при температури от 5 С до 25 С и подходящи атмосферни
условия. Да се избягва директно слънчево греене и силни въздушни течения.
Саморазливният циментов под е готов за ходене след 24 часа.
Зацапани места и инструменти се почистват и измиват с вода преди
изсъхване.
РАЗХОД
1,5 кг/кв.м. за 1 мм дебелина на покритието
ОПАКОВКА :
Трислойни книжни торби по 25 кг
СЪХРАНЕНИЕ:
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения върху дървени палети.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК :
24 месеца от датата на производство в оригинално затворени опаковки.

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
02/996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
02/996 43 38

