Ceramitz

CERAMITZ
Křemenitá pryskyřičná omítka antistatická
Použití
Pro vnitřní a venkovní povrchy na podklady jako jsou např. opravované omítky, beton, panely,
sádrokartony i na členité plochy.
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Složení a vlastnosti
Čisté křemenité písky a prášky, stálobarevné pigmenty, pryskyřice, další zušlechťující přísady. Přípravek
se dokonale vytvaruje podle podkladu, má vynikající pružnost, odol-nost vůči otřesům, vnějším změnám
podnebí. Má výbornou vodoopudivost, odolnost vůči alkáliím, solím a slunečnímu záření. Je antistatický,
téměř nezachytává okolní špínu a prach, povrch je snadno omyvatelný.
Podklad pro omítku
Základ omítky musí být minerální a savý. Omítkový podklad musí být bez nečistot jako prachu,
uvolněných částic, výkvětů a nátěrů. Podklad se penetruje výrobkem TOLL-O--TEX ředěným v poměru 1:1
vodou a pigmentovaným do odstínu Ceramitzu, alt. lze použít Elastofix pigmente nebo Toll-Therm
penetraci (neředit).
Zpracování
Ceramitz se nanáší pistolí s otevřenou horní násypkou a tryskou o průměru 4-7 mm., s tlakem vzduchu
2,5- 4,0 atm. Výběr vhodného tlaku vzduchu závisí na požadovaném vzhledu omítky. Výrobek je
připraven k použití, je možno jej dle potřeby ředit do 5% vodou. Je však nutné v průběhu celé aplikace
dodržovat stejný poměr ředění. Na připra-vený podklad nanášejte výrobek pistolí až docílíte celistvé
vrstvy o tloušťce min. 1,5 mm (bez podkladu). Doporučená teplota při aplikaci je + 5°C až + 25°C.
Ředění max 5% vodou.
Barevnost
Dle vzorkovnice Ceramitz
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Vydatnost
2-3kg/m2
8-12,5m2/balení
Balení
Kovová nádoba 25 kg
Zvláštní poznámky
Před použitím výrobek řádně promíchejte. Aplikujte na místech chráněných před pří-mým sluncem a
silným větrem a deštěm.
Skladování
12 měsíců při skladování na suchém místě bez přímého slunce a nadměrného tepla. Chraňte před
mrazem. Teplota by neměla klesnout pod + 5

o

stabi
lizac
e

C. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

Kvalita
Složení a výroba podléhá vlastní a cizí kontrole. Výrobek je certifikován a dozorován autorizovanou
osobou podle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. v platném znění.
Bezpečnostní pokyny
Výrobek neobsahuje žádné jedy ani nebezpečné sloučeniny. Je ředitelný vodou a nehoř-lavý. Dráždí oči,
dýchací orgány a kůži. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodné pracovní oblečení a pracovní
rukavice. Před pracovní přestávkou si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním
krémem.
První pomoc
Po potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí
vymývejte 10 - 15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca. 0,5 L
vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a po požití vždy vyhledejte
lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo technický list.
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Likvidace obalu
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém
plnění s firmou EKOBRNO.
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