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Stabilna masa
szpachlowa

STS 35

Informacja o produkcie 24
Zakres zastosowania
Do wn trz.
Do wyrównywania zagł bie , otworów,
nierówno ci podłóg i wykonywania klinów na
podło ach cementowych,
jastrychach anhydrytowych,
jastrychach z asfaltu lanego,
płytach wiórowych,
podłogach drewnianych.
Do naprawiania stopni schodów i podestów.
Do warstw o grubo ci od 0,5 do 50 mm.

Wła ciwo ci produktu
Bardzo niski poziom emisji GEV-EMICODE
EC 1.
Niska zawarto chromianów według TRGS
613; Giscode ZP 1.
Sztywno-plastyczna konsystencja, stabilna.
Szybkotwardniej ca, wchodzenie mo liwe po
45 minutach.
Nadaje si do ogrzewania podłogowego.
Nadaje si do obci ania kółkami foteli przy
grubo ci warstwy min 1 mm.

Opakowania
Wzmocniony worek papierowy 25 kgz wkładem polietylenowym
Nr art./Znak kontrolny EAN 4205/2
Torba 5 kg
z wkładem polietylenowym
Nr art./Znak kontrolny EAN 4206/9

Dane odno nie przetwarzania/ dane techniczne
Dane materiałowo-technologiczne
Baza materiałowa
Składniki
Konsystencja
Barwa

cement specjalny z dodatkami
1-składnikowy
proszkowa
szaro-br zowa
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Oznaczenie zgodnie z:
- Rozporz dzeniem o drogowym transporcie
materiałów niebezpiecznych (GGVS)
- Rozporz dzeniem o cieczach palnych (VbF)
-Rozporz dzeniem o substancjach niebezpiecznych
(GefStoffV)

nie jest materiałem niebezpiecznym
nie dotyczy
nie jest produktem podlegaj cym obowi zkowi
oznaczania

Dokładniejsze informacje: patrz rozdział Wskazówki odno nie bezpiecze stwa.
Trwało składowania
w suchym i chłodnym miejscu ok. 6 miesi cy
Dane o technice stosowania
Zu ycie
Grubo warstwy
Temperatura otoczenia i podło a
Proporcje mieszanki

Konsystencja
Czas otwarty*
Czas twardnienia*
- wchodzenie mo liwe po
- szlifowanie mo liwe po
- układanie wykładzin dyfuzyjnie otwartych mo liwe
po
- układanie wykładzin dyfuzyjnie szczelnych mo liwe
po
Nadaje si do obci ania kółkami foteli

ok. 1,6 kg proszku na m² i mm grubo ci warstwy
0,5 do 50 mm
+10 °C bis +25 °C
25 kg Stabilnej masy szpachlowej STS 35
+ ok. 4,75 l wody
5 kg Stabilnej masy szpachlowej STS 35
+ ok. 0,95 l wody
w przypadku ilo ci cz ciowych:
1 kg Stabilnej masy szpachlowej STS 35
+ ok. 190 ml wody
sztywno-plastyczna
ok. 15 minut
ok. 45 minutach
ok. 3 godzinach
ok. 3 godzinach
ok. 1 dniu
od 1 mm minimalnej grubo ci warstwy

* Przy +23 °C i 50 % wzgl dnej wilgotno ci powietrza. Wy sze temperatury skracaj , a ni sze temperatury wydłu aj te czasy. Wy sza
wilgotno powietrza wydłu a podane czasy .

Przygotowanie podło a
Obowi zuj wymogi norm DIN 18 365 lub DIN 18
356.

równomiernie na podło e np. wałkiem z mi kkiej
pianki. Pozostawi podkład do wyschni cia na nie
lepk błon .
Na podło ach cementowych mo na stosowa
STS 35 równie bez gruntowania.

Podło e musi by suche, czyste, mocne, no ne,
bez oleju i tłuszczu. Musi ono by ono wolne od
powłok malarskich i innych zmniejszaj cych
przyczepno pozostało ci.

Istniej ce rysy zamkn
ywic lan na bazie
metakrylanu metylu z Zestawu naprawczego do
rys RRS 47.

2 Na nie chłonnych podło ach
Zagruntowa Specjalnym podkładem VG 2.
Zawarto pojemnika przed u yciem dokładnie
wstrz sn . Specjalny podkład VG 2 nanie
równomiernie na podło e np. wałkiem z mi kkiej
pianki. Pozostawi podkład do wyschni cia na nie
lepk błon .

Podkład

Przetwarzanie Stabilnej masy
szpachlowej STS 35

1 Na podło ach chłonnych
Zagruntowa Uniwersalnym podkładem VG 1.
Zawarto pojemnika przed u yciem dokładnie
wstrz sn . Uniwersalny podkład VG 1 nanie

1 Zimn wod zarobow wla do czystego
naczynia roboczego, doda Stabilnej masy
szpachlowej STS 35 i wymiesza odpowiednim
mieszadłem (np. firmy Collomix lub

Mocne zabrudzenia i zmniejszaj ce przyczepno
pozostało ci lub powierzchnie usun
mechanicznie ( rutowanie, szlifowanie).
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rzemie lniczego programu marketingowego PCI)
na mas bez grudek.
Małe ilo ci mo na wymiesza równie r cznie.

2 Stabiln mas szpachlow STS 35
wyszpachlowa na dan grubo
wyschni tym podkładzie.

na

Nale y przestrzega
nast puj cych zasad
W przypadku wyst powania wilgoci
podsi kaj cej z podło a nale y zastosowa
Epoksydowy podkład VG 7 oraz zasi gn
porady firmy PCI.
Rozmiesza tylko tyle materiału, ile mo na
zu y w podanym czasie u ycia.
T ej cej zaprawy nie rozcie cza wod , ani
nie miesza ze wie Stabiln mas
szpachlow STS 35.
Mieszaj c Stabiln mas szpachlow STS 35
nale y przestrzega podanej ilo ci wody
zarobowej. Dodatki s niedopuszczalne.
Je eli na Stabilnej masie szpachlowej STS 35
ma by wyło ona podłogowa masa
wyrównawcza, nale y nakłada j na jeszcze
wilgotn szpachl . Je eli warstwa szpachli ju
wyschła, nale y j zagruntowa
Uniwersalnym podkładem VG 1 lub
Specjalnym podkładem VG 2.
W miar zwi kszania grubo ci warstwy
nale y liczy si z wydłu eniem czasu
oczekiwania na mo liwo wykonania
wykładziny.
Odpowiednie narz dzia mo na naby np. w
firmach
Collomix GmbH
Horchstraße 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

Telefon 0821/5901-316
Narz dzia, maszyny i mieszadła umy wod
bezpo rednio po u yciu, po zaschni ciu
mycie wod nie b dzie ju mo liwe.
Trwało składowania: przy składowaniu w
suchym i chłodnym miejscu ok. 6 miesi cy.

Wskazówki odno nie
bezpiecze stwa
Ogólna wskazówka dla produktów zawieraj cych
cement

Stabilna masa szpachlowa STS 35 zawiera
cement. Cement reaguje z wilgoci i wod
zarobow , tworz c odczyn alkaliczny; dlatego
mo liwe jest wyst pienie podra nie skóry b d
poparze luzówek (np. oczu). Unika kontaktu z
oczyma oraz długotrwałego kontaktu ze skór . W
razie kontaktu ze skór i z oczyma spłuka
dokładnie du ilo ci wody. W razie kontaktu z
oczyma uda si do okulisty! Przechowywa w
miejscach niedost pnych dla dzieci!
Niska zawarto chromianów zgodnie z TRGS
613.
Dalszych informacji mo na zasi gn
bezpiecze stwa PCI.

z karty

Serwis dla architektów i
projektantów
W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o
zwracanie si do doradców fachowych PCI.
Dalszych informacji mo na zasi gn
przedstawicielstwie PCI w Polsce:
SKW-MBT Polska Sp. z o.o.
ul. Pogodna 4, 60-275 Pozna
Tel: 061 662 13 62

w

lub
PCI Augsburg GmbH
Abt. Marketing
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
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