Minerální lepicí malta ur ená pro lepení izola ních desek a systému lepení cihelných pásk .
Vodoodpudivá malta šedé cementové barvy.

Technické údaje
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Barvy
o

Skupina malt:
Zpracovatelnost:
Zám sová voda:
Vydatnost:
Teplota p i zpracování:--Spot eba:
Zrnitost:
Tlouš ka vrstvy p i lepení pásk :

MG III
cca 1 hodina
cca 6 l/25 kg
cca 19 litr /25 kg
nad + 5oC
cca 1,3 kg/m2 p i 1mm vrstvy
0 – 1 mm
min. 3mm

Šedá

Vlastnosti

Minerální sm s, vodoodpudivá hmota. Má vysokou lepící schopnost a vysokou pevnost po vytvrdnutí. Dále
se lehce zpracovává a má snadné manuální i strojní zpracování. Je to UV odolná hmota.

Použití

Hmota k lepení v oblastech zalepovacích systém Lobatherm Systému pro lepení cihelných pásk (viz
systémový prospekt). Hmota k lepení polystyrenových izola ních desek a k lepení izola ních desek
z minerální vlny a hmota k lepení systému cihelných pásk .

Podklad

P i lepení na zateplovací desky musí všechny plochy být stabilní, pevné a zbavené prachu.
Podklady jako beton, zdivo, všechny druhy omítek i nát ry musí spl ovat požadavek na minimální p ídržnost
2
k podkladu 0,08 N/mm . Všechny plochy zne išt né mastnotou, pop . plochy se špatn držícím nát rem je
nutno o istit mechanicky.

Zpracování

P i ru ním, nebo strojním zpracování je nutné docílit p i p íprav vlastní sm si pastovité konzistence za
p edpokladu dodržení množství zám sové vody 6 litr na 25 kg suché sm si. Doba zpracování takto
p ipravené sm si je p i 20°C cca 1 hodinu.

Lepení tepeln izola ních desek
P i lepení izola ních desek jako sou ástí fasádních systém doporu ujeme lepení pomocí více tzv. maltových
kolá tak, aby bylo pokryto 40 resp. 60% rubové plochy izola ní desky.
P i lepení desek z minerální vaty naneste nejprve na lokální plochy rubové strany desky lepicí maltu pomocí
zubové st rky hladkou stranou tak, aby se lepidlo dostalo do vláken minerální vaty. Následn op t na stejné
místo metodou erstvé do erstvého naneste p im ené množství lepicí malty. Teprve v tento moment je možno
desku kontaktn p ilepit na podklad.
P i lepení cihelných pásk na armovací st rku zateplovacího systému je nutno dodržet technologickou p estávku
Mezi nánosem armovací vrstvy a vlastním lepením min 7 dn . Cihelné pásky, i keramické obklady nutno lepit
metodou Butter – Floating pomocí zubové st rky o velikosti zubu 10 x 10 mm. Na rubové stran cihelného pásku
musí být minimální vrstva 1 mm lepidla, na podkladu minimáln 3 mm lepidla.
erstv nalepené ploch chra te p ed nep íznivými ú inky po así hlavn dešt a mrazu. Lepení neprovád jte p i
venkovní teplot pod +5°C.

Vydatnost

Z balení suché sm si 25 kg p ipravíte cca 19l erstvé malty.

Skladování

V suchu na d ev ných paletách. Doporu ujeme zpracovat do 6 m síc .

Spot eba

1,3 kg/m 2 p i vrstv 1 mm.

Balení

Dodává se v pytlích o váze 25 kg.

Upozorn ní

Obsahuje cement a dráždivé komponenty pojiv jako u všech ostatních lepidel. P i styku s vodou p sobí
alkalicky. Zamezte p ímému styku s o ima. P i pot ísn ní pokožky umyjte postižené místo dostate ným
množstvím vody. P i potížích vyhledejte léka ské ošet ení. Nespot ebovaný materiál nechte vytvrdnout a
likvidujte jako stavební odpad.
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