Zdící malta

FAST ZM
Univerzální zdící malta

POUŽITÍ
FAST ZM je hotová zdící malta určená pro vykonávání stavebních prací,
především vyzdívání vnitřních a vnějších stěn. Je nenahraditelná při
opravářských pracích a šetří čas nezbytný na přípravu malty z jednotlivých
složek. Ke zdění plynobetonových tvárnic doporučujeme použít maltu FAST
GB1.
VLASTNOSTI
FAST ZM je hotová, suchá směs minerálních složek a změkčujících
přísad. Pro vnitřní a vnější použití. Je vodovzdorná a mrazuvzdorná.
Snadno se používá, garantuje stejné vlastnosti použití po celou dobu
provádění opravářských prací. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, vysokým
stupněm tvárnosti a velmi dobrými pevnostními parametry.
PŘÍPRAVA PODKLADU
FAST ZM je určena pro všechny suché, minerální, nosné podklady
zbavené veškerých nečistot (prachu, mastnoty, apod.) Staré, drolící se
vrstvy podkladu je nutné odstranit.
PŘÍPRAVA A UŽITÍ
Obsah balení vsypte do nádoby s cca 4,0 l čisté vody a důkladně
promíchejte do vzniku jednotné konzistenční hmoty (použijete míchadlo
s nízkými otáčkami). Takto připravenou maltu naneste zednickou lžící na
připravený podklad a následně lehce přitlačte zděné součásti. Během
práce by se teplota vzduchu a podkladu měla pohybovat od +5ºC do
+25ºC.

SPOTŘEBA
Průměrná spotřeba malty v závislosti na tloušťce pojiva je od 37 do 50 kg
na m2 (při zdi o tloušťce 12 cm).

TECHNICKÉ PARAMETRY
Základ:
Poměr směsi:

Uchovávejte ve výrobcem uzavřeném balení, v suchých místnostech na
paletách při teplotě od +5°C do +25°C. Doba spotřeby je 12 měsíců.
BALENÍ
Pytel 25 kg
Paleta: 1050 kg (42 kusů)
NORMY
Vyrobeno podle normy: EN 998-2:2010
Hygienický atest č. 779/1628/238/2006 vydaný MIMMaT AMG v Gdyni.

cca 4 l vody na 25 kg směsi
3

Hustota malty po smíchání
s vodou:
Doba použití:

Cca 1,8 kg/ dm

Pevnost v tlaku:

M10 ( minimum 10 PMa)

Pevnost na ohyb:

1,5 MPa

Teplota podkladu
a okolí:
Absorpce vody:

Od +5 do + 25 °C

Minimální tloušťka vrstvy:

5 mm

Maximální tloušťka vrstvy:

40 mm

Třída reakce na oheň:

Třída A1

Obsah rozpuštěného
chromu VI:

SKLADOVÁNÍ

Cementová směs s minerálními plnidly

Cca 2 hodiny

2

0,5

Min. 0,1 kg/(m min )

Max. 0,0002%

UPOZORNĚNÍ
Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku
nezbavuje realizátora povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami
platnými ve stavebnictví a zásadami BHP. P.W. FAST garantuje a nese
zodpovědnost za kvalitu výrobku, nemá však vliv na způsob jeho užití a
podmínky, v jakých byl uplatněn. Veškeré technické údaje byly měřeny v
běžných podmínkách, to znamená při teplotě +20ºC a vlhkosti vzduchu
60%. V případě podmínek odlišných než jsou uvedené, mohou některé
parametry podléhat změnám (zmenšit se nebo zvětšit).
VAROVÁNÍ
Výrobek uzavírá cement, po smíchání s vodou vytváří alkalickou reakci.
Nevdechujte, vyhýbejte se přímému kontaktu s kůží a s očima. V případě styku
s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě styku s kůží ihned
omyjte dostatečným množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.
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