Škárovacia malta pre historické objekty NHL-F
Škárovacia malta s NHL 2 prírodným hydraulickým vápnom ako spojivom.
Určená na škárovanie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Na požiadanie
je možné vyrobiť variantu škárovacej hmoty pre strojovú aplikáciu.

Technické údaje:
Spojivová báza:
Skupina mált:

Pevnosť v tlaku:

Zrnitosť:
Doba spracovania:
Teplota pri spracovaní:
Spotreba zámesovej vody:
Výdatnosť:
Skladovanie:
Forma dodania:
Farba:

NHL 2 prírodné hydraulické vápno
DIN EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch
NM II podľa DIN V 18550
MG II podľa DIN 1053
po 7 dňoch ≥ cca 0,4 N / mm2
po 28 dňoch ≥ cca 1,0 N / mm2
po 70 dňoch ≥ cca 1,7 N / mm2
0 – 2 mm
0 – 4 mm
cca 2 hodiny
o
o
od + 5 C do + 30 C
cca 2,5 l vody na 25 kg vrece
cca 15 l zo 25 kg vreca
v suchu a zodpovedajúcim spôsobom
25 kg vrecia
svetlobéžová

Spojivová báza:


NHL 2 prírodné hydraulické vápno

Vlastnosti:






minerálna
regulovateľná retencia vody
ľahko spracovateľná
na požiadanie je možné vyrobiť v rôznych farebných odtieňoch, napr. primiešaním farebných pieskov
alebo farebných pigmentov na báze oxidu železa

Použitie:




na sanáciu muriva, napr. prírodného kameňa alebo tehlovej výmurovky
pre vnútrorné aj vonkajšie použitie
maltu je možné vyrobiť podľa konkrétnej požiadavky na zachovanie historického vzhľadu sanovaného
objektu (zrnitosť, farba a pod.)

Kvalita a bezpečnosť:







DIN EN 998-2, M 2,5 po 90 dňoch
zodpovedá NM II podľa DIN V 18580
zodpovedá MG II podľa DIN 1053
NHL 2 prírodné hydraulické vápno podľa DIN EN 459
odstupňované piesky zrnitosti 0-2 mm a 0-4 mm zodpovedajúce EN 13139
podlieha kontrole kvality

Podklad:
Kamene a podklad musia byť vždy pevné, čisté a bez námrazy. Škáry musia byť podľa nasiakavosti
dostatočne predvlhčené. Škáry vždy dôkladne očistite od prachu a zbytkov malty. Toto čistenie je odporúčané
vykonať pod vysokým tlakom alebo vodným lúčom.

Spracovanie:
NHL-F škárovacia malta sa spracováva ručne do mierne zavädnutej konzistencie a to s cca 2,5 l vody
na 25 kg vrece suchej zmesi.
Pri škárovaní prírodného kameňa musí byť škára tak hlboká, aby zodpovedala dvojnásobnej šírke škáry,
aspoň 2 cm. Pri škárovaní tehlového muriva je nutné dodržať rovnaký postup. V špeciálnych prípadoch
(napr. pri murive z valúnov) je odporúčané vyškriabať a očistiť škáry iba na menších plochách a
následne ihneď zaškárovať. Zabránite tak možnému zosuvu, alebo inej deštrukcii muriva. Vzniku trhlín
v škárovacej hmote zabránite min. 2 cm hlbokou škárou. V prípade potreby je možné škárovať murivo
vo viacerých pracovných krokoch, pričom 1 mm vrstvy tejto škárovacej hmoty potrebuje zrieť 24 hodín
pred nanášaním ďalšej vrstvy. Spodnú vrstvu je nutné pred nanášaním ďalšej zdrsniť.
Čerstvo vykonané dielo dokonale chráňte pred všetkými nepriaznivými vplyvmi, ako je napr. silný vietor,
dážď, vysoké alebo nízke teploty a hlavne priame slnečné žiarenie. V prípade nutnosti vykonané dielo
chráňte zakrytím vhodnou fóliou. Teplota ovzdušia a podkladu nesmie pri spracovaní klesnúť pod + 5 oC.
Pri príprave podkladu zohľadnite rozdielnu nasiakavosť škárovaného materiálu. Úpravu teda
uskutočnite vždy podľa konkrétnych okolností. V prípade nedostatočného alebo nadmerného vlhčenia
dochádza k nedostatočnému spojeniu a menšej pevnosti škáry. Toto platí aj pre pravidlo so šířkou škáry
o min. hĺbke 2 cm.

Výdatnosť:
25 kg vrece = cca 15 l mokrej malty - v závislosti od konzistencie a zrnitosti.

Skladovanie:
V suchu a zodpovedajúcim spôsobom.

Forma dodania:
25 kg vrecia

Upozornenie:
Tento výrobok obsahuje vápno a s vodou/vlhkosťou reaguje alkalicky. V prípade kontaktu s pokožkou
opláchnite zasiahnuté miesta vodou. V prípade zasiahnutia očí okamžite vyhľadajte lekára.
Viď - bezpečnostné upozornenia zobrazené na obale produktu.
Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie nie sú použiteľné na každú
aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku pre konkrétne podmienky a aplikáciu. Technické zmeny v
rámci vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše všeobecné podmienky.
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