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SL MMA Filler

SL MMA Filler:
Popis:

Vlastnosti produktu / výhody:

Aplikácia:

SL je špeciálne formulovaná zmes kremičitého piesku, múčky a prísad. Je tiež dostupný v bielej dolomitovej verzii.
Pri zmiešaní s MMA polymérom vytvára výbornú hrubú samonivelačnú hmotu.
- Tuhá, hrubá hmota
- Ľahko miešateľná, výborné hladenie a nivelovanie
- Dostupná aj vo verzii so silikátovou a dolomitovou múčkou

SL je špeciálne formulovaná pre MMA, ale je tiež vhodná ako plnivo pre rozličné polyméry, ako epoxidy a polyuretány.
Je formulovaný ako plnivo s maximálnou veľkosťou zŕn 0,5 mm. Umožňuje kvalitné samonivelovanie vrstiev
MMA systémov. Po aplikácii je do čerstvej vrstvy roztrúsený kremičitý piesok.
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SL MMA Filler

Charakteristika produktu:
Farba:
Balenie:
Technická špecifikácia:

Prírodná šedo-béžová
25 kg priedušné PE vrecia
25 kg papierové vrecia na požiadanie
Tvrdosť (Mohs)
:7
Vlhkosť
: <0,1%
Objemová hmotnosť : 1,6 g/cm³
Hustota
: 2,65 g/cm³ (DIN ISO 787/10A)

Vlastnosti produktu:
- Produkt umožňuje aplikáciu vrstvy s hrúbkou 0,5 až 4 mm.
- Zabezpečuje hladký vrchný povrch a má výborné nepriepustné vlastnosti
- Môže byť tiež miešaný s kremičitým pieskom Q 0,4 - 0,8 mm pri hrúbkach vrstvy nad 3 mm

Miešací pomer pre ideálne aplikačné vlastnosti a technické a mechanické pevnosti:
Hrúbka vrstvy
0 - 3,0 mm
3,0 - 6,0 mm

Pomer
25 kg SL
8-12 kg MMA lepidla 260 - 320 mpas

Zmes pre samonivelačné MMA nátery, pre potrebné rozliatie je
pridávaný kvapalný polymér

25 kg SL
12,5 kg Q 0,4 - 0,8 mm alebo Q 0,5 - 1,0 mm
8 kg MMA lepidla 260 - 320 mpas

Zmes pre samonivelačné MMA nátery, pre potrebné rozliatie je
pridávaný kvapalný polymér
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