ANTICOR Seal 505
MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE
BUDOWA

OPIS PRODUKTU

Sucha mieszanka cementu,
wypełniaczy mineralnych,
dodatków modyfikujących
i kruszywa.

Składniki:

ANTICOR Seal 505
Zaprawa elastyczna do systemu ANTICOR Seal.

• Piasek kwarcowy, 50 ÷ 65%.
• Klinkier cementu
portlandzkiego, 20 ÷ 35%.
• Węglan wapnia, 10 ÷ 20%.

DANE TECHNICZNE
Parametry
Grubość ogólna warstwy
Temperatura stosowania
Wytrzymałość zginanie
Wytrzymałość na ściskanie
Reakcja na ogień
Wydajność
Czas schnięcia
Czas zużycia zaprawy
Proporcje mieszanki

Jednostka
mm
0
C
N/mm2
N/mm2
kg/m2 / mm
mm/doba
h
l/kg

Wartość
3 - 50
5 ÷ 25
≥5
≥ 25
A1fl
1,8 /1
1,5/1
2
4 - 5/25

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13813 CT-C25-F5

ZASTOSOWANIE
• Uzupełnianie ubytków i wyrównywanie powierzchni
ścian i podłóg.
• Materiał do wykonywania podkładu podłogowego.

CECHY I ZALETY
• Mrozoodporna i wodoodporna zaprawa do stosowania
na zewnątrz i wewnątrz budynków.

• Wydajna, łatwa w użyciu.
• Nieszkodliwa.
STOSOWANIE / UWAGI
• Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody
w proporcji 0,16 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego
proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą
mieszadła kubełkowego.
• Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu
i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny.
W przypadku gęstnienia w tym czasie należy ją ponownie
intensywnie wymieszać nie dolewając wody.
• Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz
wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy
usunąć. Na przygotowane, zagruntowane podłoże
zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej
pacy.
• Jednorazowo masę można nakładać do grubości około 5 cm.
• Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
• Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw
cementowych.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA
• Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych
w oryginalnych kartonach.
• Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Zalecana temperatura magazynowania: do 250C.
ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

DOSTĘPNE ROZMIARY
Opakowanie: 0,5 kg.

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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