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Instrukcja techniczna M 154 025

Data: 2017-10-05KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf 

Szybkowiążąca zaprawa do wykonania obrzutki renowacyjnej
Właściwości
Szybkowiążąca, szara zaprawa modyfikowana dodatkiem tworzyw
sztucznych do wykonania obrzutki przed nakładaniem tynków
renowacyjnych KÖSTER Sanierputz.

Dane techniczne
Max. uziarnienie do 3 mm
Czas obróbki ok. 30 min.
Początek wiązania po ok. 60 min.
Nakładanie tynków po 30 - 60 min.
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) > 10 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie (28 dni) > 5 N/mm²

Zastosowanie
Do wytworzenia pomostu przyczepnego przed nakładaniem tynków
renowacyjnych KÖSTER Sanierputz. Do stosowania na podłożach
mineralnych, nie nadaje się na podłoża zawierające gips.
Już po krotkim czasie można nakładać tynki renowacyjne KÖSTER w
jednej lub kilku warstwach.

Podłoże
Podłoże należy odpowiednio przygotować: Usunąć istniające tynki,
spoiny w murze wyskrobać na głębokość min. 2 cm. Na podłożach
zawierających sole należy wykonać gruntowanie preparatem KÖSTER
Polysil TG 500. Po 30 min. od zagruntowania podłoża można wykonać
obrzutkę renowacyjną.

Sposób wykonania
Suchą zaprawę należy mieszać z czystą wodą przy użyciu
wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy. Na
worek (25 kg) należy dodać 5,0 do 6,0 l wody.
Obrzutkę renowacyjną KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf należy
nakładać na grubość ok. 5 mm, w formie siatki, nie w pełni kryjąc
podłoże (na ok. 50% powierzchni). Zaprawa KÖSTER Sanierputz
Spritzbewurf może być nakładana przy użyciu kielni lub za pomocą
agregatu tynkarskiego. Spoin nie wolno całkowicie wypełniać obrzutką
renowacyjną KÖSTER  Sanierputz Spritzbewurf.
Po ok. 60 minutach można nakładać tynki renowacyjne KÖSTER
(zalecana gr. warstwy: 2 cm).

Zużycie
4 kg / m²

Czyszczenie narzędzi
Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

Opakowania
M 154 025 worek 25 kg

Przechowywanie
W suchych warunkach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach ok. 6
miesięcy.

Środki ostrożności
Nosić rękawice robocze i okulary ochronne. Przed użyciem produktu

należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Związane instrukcje techniczne
KÖSTER Polysil TG 500 Art. nr M 111
KÖSTER Sanierputz 1 szary Art. nr M 661 025
KÖSTER Sanierputz 2 biały Art. nr M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 lekki Art. nr M 664 025
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Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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