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TECHNICKÝ LIST

 Polymerová disperze - mléčně kapalina 

 
Používá se jako spojovací můstek "staré na nové", na impregnaci velmi savých povrchů a na zlepšení vlastností 
cementových malt.

 
Zlepšuje přilnavost čerstvých betonů a malt na staré podklady
Zvyšuje napětí v ohybu, pevnost v tlaku na pevnost ve střihu
Zlepšuje zpracovatelnost betonu a cementových malt
Snižuje vodní součinitel v / c (voda / cement)
Zlepšuje odolnost vůči minerálním olejům, zředěným zásadám a jiným agresivním látkám

  

 

Vzhled Bílomléčná kapalina 

Balení 

1 kg v plastové láhvi / 8 kg (8x1kg) karton / 576 kg (72x8 kg) na paletě 
5 kg kanystr / 640 kg (128x5 kg) na paletě 
10 kg kanystr / 600 kg (60x10 kg) na paletě 
50 kg sud / 800 kg (16x50kg) na paletě NA OBJEDNÁVKU 

Doba použitelnosti a skladování 
12 měsíců od data výroby při správném skladování v nepoškozeném originálním
uzavřeném obalu za suchých a chladných podmínek. Datum výroby je uvedeno na
obalu. 

 

Typ výrobku Polymerová disperze 

Hmotnost 1,020 - 1,025 kg/l 

pH 9-10 při teplotě 20°C 

Vzhled Bílomléčná kapalina 

  

Tabulka spotřeby (použití)  disperze KEMACRYL:

Použití Mísící poměr
kemacryl:voda

Poměr
cement:písek

Granulace písku 
vzhledem na tloušťku 
vrstvy

Spotřeba emulze Kemacryl
kg/m2 na hloubku vrstvy 1-10
mm

Spojovací můstek
"staré na nové"

1:1

1:1

1:1

1:2

0-1 mm

0-4 mm

0,23-3,0

0,15-1,5
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Vyrovnání povrchů s výplní
děr 
Vrstva do 10 mm
Vrstva nad 10 mm

1:1
1:2

1:1 do 1:3
1:3

0-4 mm
0-6 mm

1,0-2,3
0,4-1,0

Pokrytí podlahy:
-podkladový beton pro vysoko
odolné podlahové vrstvy
- bežné podlahové vrstvy

1:1 do 1:2

1:2 do 1:3

1:2 do 1:3

1:2 do 1:3

0-8 mm

0-8 mm

0,7-1,0

0,4-1,3

 0,3 až 0,5 l/m2 jako spojovací můstek,
0,7 až 1,0 l/m2 do cementových malt,
0,25 až 0,5 l/m2 na impregnaci vysoce nasákavých minerálních povrchů.

 Podklad musí být čistý, bez mastných skvrn, prachu a nesoudržných částí.

 Porézní podklady před aplikací KEMACRYL-u navlhčíme. Stojící vodu třeba odstranit z podlahy. Potřebné je také zastavit
aktivně prosakování vody. V případě velmi porézních podkladů vytvoříme spojovací můstek emulze s cementovým
mlékem. 

 KEMACRYL je vysoce koncentrovaná polymerová disperze, která se může ředit vodou v poměru až do 1: 2

 K vytvoření spojovacího můstku "staré-nové" třeba smíchat cement a jemný písek v poměru 1:1, pak přidáme do směsi
vodu a KEMACRYL v poměru 1:1 a mícháme, abychom dostali konzistentní bezhrudkovitú hmotu vhodnou pro nanášení
štětkou.
Pro zlepšení podlahové stěrky připravíme záměsovou tekutinu z KEMACRYL-u a vody v poměru 1:1 (na tloušťku vrstvy
do 10 mm) av poměru 1:2 (pro vrstvu nad 10 mm).
Na přípravu impregnačního nátěru třeba rozředit KEMACRYL s vodou v poměru 1:1 až 1:2.

 - Vždy připravte jen tolik cementové malty, kolik spotřebuje za normálních podmínek.
- Zrnitost kameniva se zvolí podle tloušťky aplikované vrstvy 

vrstva do 2 mm 0- 0,5 mm 
vrstva od 2 do 5 mm 0-1,0 mm 
vrstva od 5 do 15 mm 0-3,0 mm
vrstva více než 15 mm 0-7 , 0 mm

- Nejprve smíchejte suché komponenty, pak přidejte ve vodě zředěný KEMACRYL a míchejte cca 2 minuty
- Větší vrstvy se aplikují postupně, vždy čerstvé na čerstvé
- Teplota aplikace musí být vyšší než + 5 ° C

 Vyčistěte nástroje okamžitě po požití. Suchá hmota lze odstranit pouze mechanicky.

  

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 +5°C min./ +30°C max.

 
Doby uvedené v technickém listu byly měřeny při teplotě 23 ° C a relativní vlhkosti 50%. Vyšší teploty zkracují tyto
doby, přičemž nižší teploty prodlužují uvedené doby.
Chraňte čerstvě nanesený materiál před mrazem, deštěm a dalšími povětrnostními podmínkami. Materiál by se neměl
používat při teplotách nižších než + 5 ° C (podkladu, vzduchu, materiálu).

Doporučení: Zbytky ztvrdlého / nepoužitého materiálu třeba odstranit v souladu s legislativou.

Zdroj dat: Všechny technické údaje v tomto technickém listu byly poskytnuty na základě laboratorního výzkumu.
Skutečně naměřené údaje se mohou odchylovat kvůli různým pracovním podmínkám.

Místní omezení: V důsledku zvláštních místních předpisů, aplikovaný výrobek se může lišit od země
ke krajině. Proto pro přesný popis použití, vyžádejte si technický list pro danou zemi.

 KEMACRYL není nebezpečná látka v souladu se Zákonem o chemikáliích. V případě styku s očima, omyjte
dostatečným množstvím vody. Pokud podráždění neustoupí, vyhledejte lékaře. Více údajů o skladování,
manipulaci a použití směsi můžete najít v bezpečnostním listu, která obsahuje bezpečnostní, toxikologické a
ekologické údaje. Je třeba zohlednit také pokyny uvedené na originálním obalu.

 
Informace a doporučení týkající se používání výrobků KEMA jsou předloženy s dobrým úmyslem a věříce, že jsou správné.
Vycházejí z našich poznatků a zkušeností s výrobky. Tyto informace jsou poskytovány za předpokladu, že výrobky jsou
skladovány a používány podle doporučení a osoby, které je přijímají, vykonají své vlastní rozhodnutí co se týče vhodnosti
výrobku k jejich účely před použitím. Neprovádějí se žádné prohlášení nebo záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané,
týkající se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo jakékoli jiné povahy podle tohoto dokumentu pokud jde o informace
nebo výrobek, kterých se tyto informace týkají. V žádném případě společnost KEMA není zodpovědná za škody jakékoliv povahy
vznikající z použití těchto informací nebo spoléhání se na ně nebo z použití výrobku, ke kterému se tyto informace vztahují. Žádný
text obsažený v tomto dokumentu nemá být vysvětlován jako doporučení používat jakýkoli výrobek, proces, zařízení nebo směs
v rozporu s jakýmkoliv patentem a společnost KEMA neprovádí žádné prohlášení nebo záruku, vyjádřenou nebo
předpokládanou, že použití výše uvedeného nebude narušovat jakékoliv patentové právo. Všechny objednávky podléhají

Spotřeba

Podklad

Příprava podkladu

Poměr míchání

Doba míchání

Aplikace

Čištění nástrojů
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Teplota podkladu

Teplota vzduchu

Teplota materiálu

Upozornění
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v rozporu s jakýmkoliv patentem a společnost KEMA neprovádí žádné prohlášení nebo záruku, vyjádřenou nebo
předpokládanou, že použití výše uvedeného nebude narušovat jakékoliv patentové právo. Všechny objednávky podléhají
aktuálním prodejním a dodacím podmínkám. Uživatel by si měl vždy podívat nejnovější technický list, který je k dispozici na
požádání.
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