TNH-flex

Trasowy szlam elastyczny
zwiększający przyczepność do
kamienia naturalnego.
Biały, elastyczny szlam trasowy – klejący do połączeń
kamienia naturalnego i kostki brukowej z warstwą nośną
(np. drenażową TDM, TPM-D). Tworząc trwałe połączenie
z podłożem, zapobiegając powstawaniu przebarwień.
WŁAŚCIWOŚCI
 mineralny, twardniejący hydraulicznie
 biały
● tworzący stabilną warstwę sczepną
 wytwarza dodatkowe zabezpieczenie (przeponę) przeciwko
przenikaniu niepożądanych substancji z podłoża lub
zapraw klejących
 elastyczny i łatwy w obróbce
 po stwardnieniu wodoszczelny
● odporny na działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych
ZASTOSOWANIE
 do wytwarzania trwałego połączenia pomiędzy podłożami
twardniejącymi hydraulicznie i zaprawami klejowymi
 do wytwarzania połączenia pomiędzy zaprawami do układania i
materiałami okładzinowymi
 do poprawy przyczepności przy układaniu łatwo
przebarwiających się płyt z kamienia naturalnego zgodnie
z normą DIN 18332 i DIN 18352 na zaprawach
grubowarstwowych, jak np.:
- marmur krystaliczny (carrara, sabiato)
płyty wapienne (solnhofer, marmur jurajski, trawertyn)
- bazalt, granit
- płyty poligonalne tkj. porfir, kwarcyt
- okładziny ceramiczne (kamionka, kamionka
szlachetna), mozaika
- płyty gresowe
- beton
 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 na ogrzewanie podłogowe
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
 pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
 biały cement zgodnie z normą PN-EN 197
 tras zgodnie z normą DIN 51043
 uszlachetniony tworzywem sztucznym
 zawartość chromu VI zredukowana do poziomu
< 2 ppm
PODŁOŻE
Podłoże musi być nie przemarznięte, czyste, suche, nośne,
odporne na odkształcenia jak również nie zawierające cech
zmniejszających przyczepność. Trasowy szlam sczepny TNH-flex
nadaje się do betonu, jastrychu cementowego, jastrychu
anhydrytowego. Podłoża o dużej chłonności należy najpierw
zwilżyć unikając przy tym powstania kałuż.
OBRÓBKA
Zawartość opakowania 25 kg wsypać do ok. 6 l wody i dokładnie
wymieszać przy użyciu powszechnie dostępnych wiertarek
z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Po ok. 5 minutach jeszcze raz mocno przemieszać. Szlam
sczepny TNH-flex można rozprowadzić na podłożu za pomocą
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pędzla ławkowca lub gładkiej kielni, a następnie (świeże na świeże)
nakładać wybraną grubowarstwową zaprawę klejową stosowaną do
mocowania okładzin. Zależnie od zastosowanego kamienia
naturalnego wzgl. rodzaju okładziny (wrażliwość na przebarwienia,
okładzina poligonalna, różne grubości okładziny itd.) szlam TNH-flex
jest nakładany na całej powierzchni za pomocą wymienionych
narzędzi. Przy elementach małogabarytowych można użyć metody
tzw. zanurzeniowej, mocząc kostkę lub kamień w szlamie
kontaktowym TNH-flex. Na przygotowane i świeżo ułożone podłoże z
zaprawy klejącej lub podkładowej np. TDM, TPM-D układamy i lekko
dobijany kamień naturalny. Trasowy szlam sczepny TNH-flex może
być stosowany w temperaturze od +5C do +30C (podłoże, otoczenie
i materiał). Czas obróbki wynosi ok. 1 godziny. Świeżą zaprawę należy
chronić przed wysychaniem i niekorzystnymi wpływami warunków
atmosferycznych jak mróz, przeciąg, bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych jak również przed bezpośrednim działaniem
deszczu (ew. zabezpieczyć folią). Trasowy szlam sczepny TNH-flex
wolno mieszać tylko z czystą wodą. Stężałego szlamu sczepnego nie
należy ponownie rozcieńczać do obróbki dodając wodę lub świeży
materiał.
WYDAJNOŚĆ
Worek 25 kg daje, przy wymieszaniu odpowiednim do obróbki, ok. 19 l
świeżej zaprawy.
ZUŻYCIE
1,0 – 2,0 kg/m2 na warstwę zależnie od właściwości podłoża i
materiału okładzinowego.
MAGAZYNOWANIE
Trasowy szlam sczepny TNH-flex do kamienia naturalnego należy
chronić przed wilgocią i przechowywać na palecie drewnianej w
miejscu suchym.
OPAKOWANIE
worek 25 kg.
UWAGA
Produkt ten zawiera cement, który może powodować uczulenie. W
połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z
tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze
skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku
kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą
oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.
Informacje są oparte o obszerne badania i doświadczenia praktyczne.
Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania. W związku z
tym zalecamy przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach
doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym
zakresie
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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DANE TECHNICZNE
uziarnienie:
czas obróbki:
temperatura obróbki:
konsystencja:
zużycie wody:
wydajność:
zużycie:
przechowywanie:

0 – 0,5 mm
ok. 1 godziny
+ 5C do + 30C
plastyczna / płynna
ok. 6 l na 25 kg
ok. 19 l z 25 kg
ok. 1,0 – 2,0 kg/m2
w miejscu suchym na palecie
drewnianej; 12 miesięcy od daty
produkcji
forma dostawy:
kg
kolor:
naturalna biel
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65%
wilgotności względnej powietrza
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Stan: 30 września 2011
Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej,
tracą ważność instrukcje poprzednie.
Szersze informacje można uzyskać:
quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, 15
fax. 71/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl
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