KAMIT WD

25kg

WYKOŃCZENIOWA WYLEWKA DWUSKŁADNIKOWA SKŁADNIK A (SUCHY)
Zastosowanie
KAMIT WD jest przeznaczona do wykonywania podkładów betonowych o grubości od 2-15 mm wewnątrz budynków, może być pozostawiona jako warstwa wykończeniowa lub pokryta materiałami podłogowymi ( panele, płytki itp.) Produkt
nadaje się do stosowania w łazienkach oraz na ogrzewaniu odłogowym, a także do wykonania warstwy wierzchniej w piwnicach garażach, halach magazynowych itp.
Właściwości
Produkt po urobieniu posiada konsystencję lejną i bardzo dobrze rozpływa się po powierzchni roboczej. Posiada bardzo wysokie przyczepności do podłoża. Produkt po związaniu tworzy bardzo wytrzymałe, elastyczne, nienasiąkliwe powłoki o
wysokiej odporności na ścieranie.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być równe, nośne, zwarte, suche, oczyszczone z brudu, olejów i tłuszczów. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować preparatem KAMIT GW, na podłożach bardzo
chłonnych operację należy powtórzyć. Podkład nakładać po całkowitym związaniu gruntu (nie wcześniej niż po 24h od nałożenia ostatniej warstwy gruntu).
Sposób użycia
Do czystego pojemnika wlać składnik płynny (5 kg), dodać składnik proszkowy ( 25 kg) i wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej, gładkiej masy. Masę należy wylewać na odpowiednio przygotowane
podłoże, rozprowadzić równomierną warstwą a następnie odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Nie dopuszczalne jest dodawanie do produktu wody lub innych dodatków. Wprowadzenie innych składników może spowodować
przebarwienia, obniżenie właściwości mechanicznych a nawet zniszczenie podkładu.
Zużycie
Średnie zużycie wynosi ok 1,9 kg/m2 przy grubości 1 mm. W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.
Dane techniczne
gęstość objętościowa
ok 1,9 kg/dm³
konsystencja
lejna
Czas wysychania
(temp.20º C / wilg. 50%)
Wstępne utwardzenie min. 48 h
21
Pełne utwardzenie 28 dni
21
KAMIT WD Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów
podłogowych
na baziedo
cementu,
przeznaczony
do stosowania
wewnątrz obiektów
budowlanych.
Temperatura podłoża i otoczenia
Materiał
przeznaczony
wykonywania
podkładów
podłogowych
na bazie
cementu,
EN 13813: 2002 CT-C30-F10-A15 od + 10º C do + 25º C.
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr.WD/001/CPR 2021 przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.
w czasie wykonywania prac

CE

Reakcja na ogień

Klasa E

Wydzielanie substancji korozyjnych NPD
Narzędzia
Przepuszczalność
wody paca ze
NPD
Wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło
koszyczkowe,
stali nierdzewnej, kielnia,
Przepuszczalność pary wodnej
wałek kolczasty, buty z kolcami. Narzędzia
należy czyścić NPD
wodą bezpośrednio po ich użyciu.
Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na zginanie Odporność na ścieranie ( badanie według Böhmego)
Nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń.
Izolacyjność akustyczna
NPD
Przechowywanie
Dźwiękochłonność
NPD
Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach
Opór cieplny
NPD składnik suchy do
6 miesięcy od daty produkcji, a składnik
płynny
do niebezpiecznych
12 miesięcy od daty produkcji
Wydzielanie
substancji
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych w temperaturze od 5 do 25 oC.
Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.
Pakowanie
Opakowanie jednostkowe: składnik suchy worek 25 kg, składnik płynny kanister 5 kg;
Warunki gwarancji
Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ścisłe zalecenia producenta
oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej. W przypadku reklamacji wymaga
się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.
Uwaga !!!
Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego
przechowywania produktu. W przypadku połączenia naszego produktu
z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Producent
AKAMIT Sp.z o.o.
26-010 Bodzentyn
ul. Wolności 3
tel.(41)311 54 64
akamit@akamit.pl <mailto:akamit@akamit.pl>

KAMIT WD

EN 13813: 2002
CT-C30-F10-A15
C 30 F 10 A15

NPD

Reakcja na ogień
Wydzielanie substancji korozyjnych
Przepuszczalność wody
Przepuszczalność pary wodnej
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na zginanie
Odporność na ścieranie
( badanie według Böhmego)
Izolacyjność akustyczna
Dźwiękochłonność
Opór cieplny
Wydzielanie substancji
niebezpiecznych

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr.WD/001/CPR 2021
Klasa E
NPD
NPD
NPD

C 30 F 10 A15
NPD
NPD
NPD
NPD

Produkt zawiera: cement portlandzki, pyły z produkcji cementu portlandzkiego,
wodorotlenek wapnia. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa
drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować
reakcję alergiczną skóry Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłów Stosować
rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu. W przypadku kontaktu ze
skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu:
ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać wodą.Natychmiast skontaktować się z
ośrodkiem zatruć/lekarzem. Zawiera chrom (VI) w stężeniu poniżej 0,0002% w
okresie ważności produktu.

