Kotevní malta S

SanFiX kotevní malta S je speciální, tixotropní, nesmrštitelná, dvousložková malta s dobrou čerpatelností a vysokou
přilnavostí. Je dodávána jako součást systému technologie SanFiX pro kotvení vysokopevnostních nerezových
šroubovic SanFix do stavebních konstrukcí. Aplikace do předem vyfrézovaných drážek nebo vyvrtaných otvorů.
Současně je možné použít na vyinjektování trhlin. Plastový kbelík obsahuje : 2 x 2 komponenty pro přípravu 2 x 3 litrů
maltové směsi.
SanFiX kotevní malta S (27Mpa) je určena především pro cihlové a smíšené zdivo, konstrukce z porobetonových
tvárnic. Je optimalizovaná i pro užití při sanacích historických objektů.
Skladování – maltovou směs skladujte v suchých a temperovaných skladech při teplotě +5 až +25 °C. Při krátkodobém
uskladnění na stavbě teplota by neměla přesáhnout +35 °C. Maltovou směs uchovávejte jen v neporušených
obalech po dobu max 12 měsíců od data výroby. Nádoby je možno skládat do výše max. 4ks.
Příprava směsi – promíchejte záměsovou kapalinu a max 1/3 obsahu vlijte do čisté nádoby ( dodávaný kbelík ). Vysypte
celý obsah práškové směsi a dolijte zbývající tekutou složku. Směs promíchejte. Míchejte po dobu 2-3 minut,až je
výsledná směs bez hrudek a usazenin s tmavě šedým matně lesklým až lesklým povrchem. Směs nechte cca 4 minuty
odstát a pak znovu promíchejte. Otáčky míchadla nesmí být větší než 800 ot/min. Doba zpracovatelnosti hotové směsi
je min. 20 minut při teplotě 20 °C. Do směsi je zakázáno přidávat jiné příměsi, včetně vody. Tuhnoucí maltu je zakázáno
rozmíchávat s novou čerstvou směsí.
Aplikace – připravená maltová směs se nanáší pomocí aplikační pistole do připravených, čistých a navlhčených drážek
či otvorů.
Veškeré nářadí po použití je nutno ihned očistit vodou.
Spotřeba – obsah balení ( 2x3 litry hotové směsi ) při aplikaci do drážky 12 m ( 2 profily ) – 16 m
( 1profil ). Při aplikaci do vrtaného otvoru Æ14-16 mm cca 20 m.
Výrobek shodný dle EN 998-2/2004
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