
BEZPEÈNOS� A HYGIENICKÉ PREDPISY:

R 36/38

R 43 Mô�e vyvola� precitlivelos� pri styku
s poko�kou

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S 22 Nevdychujte prach.

S 24/25 Zabráòte styku s poko�kou a oèami

S 26 Po zasiahnutí oèí dôkladne
vypláchnite vodou a vyh¾adajte
lekársku pomoc.

S 46 Po po� ití okam� ite vyh¾adajte
lekársku pomoc a uká� te tento obal
alebo oznaèenie.

Drá�di oèi a poko�ku

S 37 Noste vhodné ochranné rukavice.

SPOTREBA:

SKLADOVANIE

3 - 4 kg/m pri lepení na rovný a hladký
podklad

6 - 7 kg/m pri armovaní sklotextilnou
mrie�kou

v originálnom balení,
v suchu max. 12 mesiacov.
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VYRÁBA:

STYRCON s.r.o.
Hlavná 71, 951 73 Jelenec

tel/fax 037-6313207
www.styrcon.sk

ZLO�ENIE:

POU�ITIE:

PODKLAD

SPRACOVANIE:

APLIKÁCIA:

Suchá maltová zmes na
báze cementu, piesku, vápenca a aditív
zlepšujúcich spracovate¾nos� a ú� itkové
vlastnosti.

Na lepenie tepelnoizolaèných
dosiek STYRCON v interiéri aj v exteriéri
a na ulo�enie výstu�nej mrie�ky.

musí by� rovný, nosný,
minerálny (silikátový), zbavený prachu
a špiny. Starý disperzný fasádny náter
musí by� odstránený, zvetraná omietka
opravená, sanovaná resp. odstránená.
V prípade potreby sa podklad mô�e
spevni� a odprašni� penetraèným náterom
Penestyr, riedeným vodou v pomere 1:4

Do nádoby s cca. 5,5 l
vody sa nasype 25 kg lepiacej
a armovacej stierky. Pomaly sa zamieša,
nechá stá� cca 10 min. a zamieša ešte
raz. Spracovate¾nos� do 6 hodín.Teplota
vzduchu a podkladu musí by� +5 a�
+30°C. Èerstvo zamiešaná zmes sa musí
chráni� pred rýchlym vysušením. Práce sa
nemajú vykonáva� na priamo oslnených
plochách, pri da�di a vetre.

Pri lepení sa stierka
nanesie na tepelnoizolaèné dosky
STYRCON po ich obvode a dva-tri terèe
do stredu na zadnú stranu dosiek. Pri
stierkovaní výstu�nej vrstvy sa stierka
nanáša na podklad antikorovým hladidlom
so zubom 10 mm. Vnorí sa sklomrie�ka a
zahladí tak, aby nebola vidite¾ná. Hrúbka
výstu�nej vrstvy má by� 3-4 mm.
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Drá�divý

C/PAP

VLASTNOSTI:

Prídr�nos� :
k betónu min. 0,25 N/mm
k STYRCONu min. 0,08 N/mm

Mrazuvzdornos� :
na betóne min. 0,25 N/mm
na STYRCONe min. 0,08 N/mm

Faktor difúzneho odporu max.11,0 (-)

Obj.hmotnos� èerstvej malty 1420 kg/m

Trieda reakcie na oheò A1

Spracovate¾nos� : min. 6 hodín
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TECHNICKÝ LIST


