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Oblast použití: K zásypu spár při pokládání zámkových a podobných dlažeb.Jedná se o vysušený a vytříděný jemně
drcený vápenec s maximální vlhkostí do 0,2%.Tento produkt je dodáván v zrnitosti 0 - 2 mm

Materiálové složení: ● Bílý vytříděný vápencový písek
● Minerální

Zpracování:

Podmínky zpracování: Při zpracování chránit před deštěm a vysokou vzdušnou vlhkostí.

Podklad: Povrch musí být čistý, pevný, suchý, stabilní, bez výkvětů, nečistot, separačních prostředků, řas a mechů.

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý nebo před zpracováním řádně vysušený.

Zpracování: Suchý materiál nasypeme na připravený podklad a smeteme koštětem do spár, až do jejich naplnění.
Přebytečný písek odstraníme ihned z podkladu smetením.
V době zpracování zabránit mechanickému zatěžování.

Důležité upozornění: Nezpracovávat za deště, sněhu a vysoké vzdušné vlhkosti.
Zpracování provádět pouze jemným koštětem.

Balení: V papírových pytlích

Skladování: V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké
relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Doba skladování není omezena.

Bezpečnostní pokyny: Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci
s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si
omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Uchová-
vejte mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při požití
vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým
množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte
lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku HO - 23121

Způsob balení 
Balení na paletě 48 Stk./Pal

Množství na balení 25 kg

Barva bílá

Zrnitost 0- 2,0 mm

Skladování V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit
před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
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Všeobecné informace: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za
další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaru-
čena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož
i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské
internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.


