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Tehnični list

Opis proizvoda
Požarna izravnalna masa Promat®-Spachtelmasse je posebej
razvita, visoko plastična bela suha masa, ki ima širok spekter
uporabe. Zmešana s čisto vodo tvori gladko zmes, ki se po
sušenju trdno prilepi na stene ali strope. Masa dobro diha in
kemično ne reagira. Material je posebej primeren za dobro
vpijajoče podlage.
Področja uporabe
Masa je primerna za zapolnitev in glajenje fug med ploščami,
izravnavanje fug in kotov, glav žebljičkov, vijakov in sponk. Lahko
se uporabi za izravnavanje celotne površine plošč. Primerna je
tudi za zapolnitev in glajenje lukenj in razpok v stenah, stropih,
in oblogah. Namenjena je notranji uporabi.
Tehnični podatki in lastnosti
Barva

bela

Alkalnost (vrednost pH)

pribl. 7–9

Upogibna trdnost *
(po DIN 1164)

1,0 N/mm2 (po 1 dnevu)
4,8 N/mm2 (po 28 dneh)

Tlačna trdnost *
(po DIN 1164)

2,0 N/mm (po 1 dnevu)
9,0 N/mm2 (po 28 dneh)

Poraba

pribl. 250 g/m2 (izravnavanje z lopatico)
pribl. 350 g/tm (fugiranje, nalepi se
fugirni trak, nato se pogladi)
pribl. 1000 g/m2/mm (izravnavanje
celotne površine)

2

* pri profesionalno izvedeni vgradnji

Obdelava in nanos
Pred obdelavo je treba odstraniti stare tapete, ostanke barv,
ometov, voskov, olja ali maščob. Podlaga mora biti suha in brez
prahu. Po potrebi je podlago treba narediti hrapavo in vlažno
oz. premazati z običajnimi grundirnimi sredstvi.
Čas obdelave s požarno malto Promat®-Spachtelmasse
je približno 45 minut. Ko se mešanica strdi, je ni mogoče
ponovno zmehčati z dodajanjem vode. Obdelava je možna pri
temperaturah nad +5 °C z uporabo lopatice ali zidarske žlice.
Reže med ploščami so lahko do 10 mm. Odvisno od vpojnosti
plošče zapolnite okoli 1,0 do 1,5 m reže, vstavite ojačitev reže,
pritisnite z lopatico in zagladite. Pobrusite posušeno površino in
nanesite nov sloj v širini pribl. 25 cm, po osušitvi nanesite še en
tanek sloj in ga razširite po površini plošče.
Če želite gladko površino, lahko posušeno maso pobrusite.
Glave vijakov je včasih treba izravnati z več ponovnimi nanosi.
Za pripravo malte uporabite približno 9,6 l čiste vode (iz pipe)
na 20 kg Promat®-Spachtelmasse (originalno pakiranje). Maso
stresite v vodo, nekaj vode pustite na površini (po potrebi jo
dolijte) in pustite 2 minuti, da se dobro vpije. Zmešajte z roko
ali mešalko, da dobite gladko mešanico. Dodajanje mase ni
priporočeno, saj lahko pride do nastanka gubic. Kakršni koli
drugi dodatki niso potrebni ali zaželeni.
Za končno glajenje mora biti masa še posebej gladka in
fleksibilna. Odprte vreče je treba po uporabi tesno zapreti.
Embalaža in pakiranje
• suh prah v 20 kg papirnatih vrečah
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Skladiščenje
Hraniti v hladnem in suhem prostoru na paletah ali lesenih
deskah. V originalno zaprti embalaži se lahko skladišči vsaj 12
mesecev.
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