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Instrukcja techniczna

SANIFLEX

Nr art. 205004

Elastyczna masa uszczelniajàca do pomieszczeƒ wilgotnych
W∏aÊciwoÊci:
- gotowa do u˝ycia
- nie zawiera rozpuszczalników
- dyfuzyjna
- szybkoschnàca
- elastyczna
Zastosowanie
SANIFLEX jest stosowany w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych (natryski, sanitariaty w budynkach
mieszkalnych i u˝ytecznoÊci publicznej, kuchnie w
budownictwie mieszkalnym itp.) do wykonywania
pow∏okowej izolacji przeciwwilgociowej Êcian i
posadzek pod ok∏adzinami ceramicznymi. Nie nale˝y
go stosowaç do uszczelnieƒ na powierzchniach trwale
obcià˝onych wodà. SANIFLEX nadaje si´ do stosowania
na pod∏o˝ach cementowych (beton, jastrych, tynk) oraz
gipsowych (p∏yty GK, jastrychy, p∏yty w∏óknogipsowe itp.)
oraz na dobrze wyspoinowanych murach.
Naro˝a wewn´trzne Êcian, styk Êciany i posadzki
uszczelniaç, wtapiajàc w SANIFLEX taÊm´ uszczelniajàcà
ASO-Dichtband-200C lub ASO-Dichtband-2000, wraz z
systemowymi kszta∏tkami typu
ASO-Dichtband-ECKEN.
Dane techniczne
Baza:
G´stoÊç:
Kolor:
Sposób nak∏adania:
Temperatura aplikacji:

polimery tworzyw sztucznych
ok. 1,29 g/cm3
ochra
pacà, p´dzlem lub wa∏kiem
(powietrza i pod∏o˝a)
od +5 °C do +30 °C
Czas schni´cia *):
5-6 godzin
Mo˝na wchodziç po *): ok. 5 godzinach
Uk∏adanie p∏ytek po *): ca∏kowitym przeschni´ciu
(ok. 6 godzinach)
Mostkowanie rys:
ok. 0,75 mm
Maksymalne napr´˝enie
rozciàgajàce:
≥1,2 MPa
Wyd∏u˝enie wzgl´dne,
przy maksymalnej
sile rozciàgajàcej:
≥100 %
WodoszczelnoÊç pow∏oki: brak przecieku przy ciÊnieniu
nie ni˝szym ni˝ 0,5 MPa
PrzyczepnoÊç
do pod∏o˝a:
≥1,2 MPa
Wspó∏czynnik oporu
dyfuzyjnego
1,3 x 104 ± 10%
Zu˝ycie:
minimum 1,2 kg/m2
Opakowania:
pojemniki po 5,12 i 20 kg
Czyszczenie narz´dzi: woda, natychmiast po
skoƒczeniu pracy

Przechowywanie:

12 miesi´cy, w oryginalnie
zamkni´tych pojemnikach,
w ch∏odnym miejscu.
Chroniç przed mrozem
Aprobata techniczna ITB: AT-15-2357/2005
Certyﬁkat Zak∏adowej Kontroli Produkcji ITB-0060/Z
*) – w + 20 °C i 65 % wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza
Pod∏o˝e
Pod∏o˝e musi byç noÊne, równe i lekko porowate, wolne
od gniazd ˝wirowych, sp´kaƒ, nadlewek i ostrych
kraw´dzi, kurzu oraz wszelkich innych substancji
zmniejszajàcych przywieranie. Za odpowiednie pod∏o˝e
uwa˝a si´: beton, jastrychy cementowe, tynki cementowe
i cementowo-wapienne, p∏yty gipsowo-kartonowe
i w∏ókienno-gipsowe oraz dobrze wyspoinowane
mury. Porowate pod∏o˝a (np. bloczki betonowe
itp.) jak równie˝ nierówne mury z cegie∏ wyg∏adziç
(wyszpachlowaç) stosujàc np. zapraw´ cementowà.
Przed aplikacjà masy SANIFLEX pod∏o˝e zagruntowaç
preparatem ASO-Unigrund-K, lub ASO-Unigrund-K4
(patrz instrukcja techniczna produktu)
Sposób stosowania:
Po ca∏kowitym wyschni´ciu preparatu gruntujàcego
SANIFLEX nak∏adaç w stanie nierozcieƒczonym przy
pomocy pacy, p´dzla lub wa∏ka. Przy nak∏adaniu pacà
wystarcza jednokrotne na∏o˝enie materia∏u. Niezb´dna
gruboÊç warstwy uszczelniajàcej uzyskiwana jest przez
wst´pne na∏o˝enie materia∏u pacà o z´bach 3-4 mm.
Nast´pnie powierzchni´ nale˝y wyrównaç przy u˝yciu
g∏adkiej pacy lub szpachelki. W przypadku nak∏adania
p´dzlem lub wa∏kiem niezb´dne jest minimum dwukrotne
nak∏adanie. Druga warstwa musi byç nak∏adana po
ca∏kowitym wyschni´ciu pierwszej. Do uk∏adania
p∏ytek ceramicznych stosowaç kleje UNIFIX, AK 7P,
MONOFLEX lub SOLOFLEX. Uwaga: nie stosowaç kleju
UNIFIX gdy ok∏adzina ceramiczna wykonana b´dzie z
p∏ytek o niskiej nasiàkliwoÊci (np. gresowych).
Wskazówki:
Pow∏ok´ uszczelniajàcà chroniç przed uszkodzeniem
podczas wykonywania prac ok∏adzinowych.
Zapewniç odpowiednià wentylacj´ pomieszczeƒ
podczas uk∏adania masy SANIFLEX.
W pomieszczeniach êle wentylowanych i/lub o
podwy˝szonej wilgotnoÊci powietrza nale˝y si´ liczyç z
wyd∏u˝onym okresem schni´cia
Powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia chroniç
przed dzia∏aniem SANIFLEX.

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których
nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝b´ doradczà.
Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza instrukcja traci swà wa˝noÊç.
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