Technický List

ADIFLEX-B
Plastifikačná prísada do mált, stierok a lepidiel
Popis
ADIFLEX-B je elastomérna emulzia, ktorá sa
používa ako prísada do cementových
stierok, mált, obkladových lepidiel, náterov
na vodnej báze, a pod. Ponúka:
•
•
•

Vysokú elasticitu.
Vodotesnosť.
Zvýšenú priľnavosť k podkladu.
Použitie

ADIFLEX-B sa používa na plastifikáciu:
•

•

Cementových tesniacich stierok (napr.
AQUAMAT) v prípade, že podklad má
trhlinky (alebo sa očakáva že ich bude
mať).
Obkladových lepidiel (napr. ISOMAT AK 20)
pri lepení dlažby na podklady ovplyvnené
kontraktčno-expanzným cyklom alebo
vibráciou.

ADIFLEX-B sa tiež používa na plastifikáciu
cementových mált.
Technické údaje
Báza:

akrylová polymérová disperzia

Farba:

biela

Vizkozita:
Hustota:

485 mPa.s (Brookfield, +230C)
1,03 kg/lit

Aplikačné inštrukcie
1. Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, čistý a rovný. Tiež
by mal byť jemne navlhčený. Porézne
podklady ako prevzdušnený betón,
sadrokartónové a drevotrieskové dosky, atď.
najprv napenetrujte s akrylovou penetráciou
UNI-PRIMER.
2. Plastifikácia cementových
tesniacich stierok
Plná plastifikácia stierky AQUAMAT
Celý obsah jedného vreca (25 kg) stierky
AQUAMAT sa za stáleho miešania postupne
pridá do 10 kg prísady ADIFLEX-B. V
závislosti na želanej spracovateľnosti sa tiež
môže pridať malé množstvo vody (cca. 1kg).
Čiastočná plastifikácia stierky AQUAMAT
Ak sa vyžaduje menšia elasticita stierky,
zmiešajte 25 kg stierky AQUAMAT s 5 kg
prísady ADIFLEX-B a s menším
množstvom vody (cca. 4 kg) podľa želanej
spracovateľnosti.
3. Plastifikácia obkladových lepidiel
Plná plastifikácia lepidla ISOMAT AK 20
Obsah jedného vreca (25 kg) lepidla
ISOMAT AK 20 a za stáleho miešania
postupne pridáva do 10 kg prísady
ADIFLEX-B spolu s 1-2 kg vody až do
sformovania jednotnej zmesi.

Čiastočná plastifikácia lepidla ISOMAT AK 20
Ak sa vyžaduje menšia elasticita stierky,
zmiešajte 25 kg lepidla ISOMAT AK 20 s
5 kg prísady ADIFLEX-B a s menším
množstvom vody (cca. 3 kg) podľa želanej
spracovateľnosti.

Balenie
ADIFLEX-B sa dodáva v plastových
nádobách po 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, a v
sudoch po 150 kg.
Skladovanie
12 mesiacov od dátumu výroby pri
skladovaní v originálnom neotvorenom
balení, v teplote od +5°C a +35°C. Chráňte
pred priamym slnečným žiarením a mrazom.
Poznámky
•

Teplota pri aplikácii by mala byť medzi
+5°C a +30°C.
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Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a
vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k
aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

