DODATKI MODYFIKUJĄCE

EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS
dodatek modyfikujący parametry
wybranych zapraw
www.atlas.2dkod.pl/412
Zeskanuj kod i dowiedz się
więcej o parametrach
technicznych, korzyściach
lub promocjach produktu

 poprawia elastyczność
 zwiększa przyczepność do podłoża
 poprawia parametry robocze
 zwiększa zakres stosowania wybranych zapraw
 składnik warstwy kontaktowej pod wybrane zaprawy ATLAS

APLIKACJA

Przeznaczenie i właściwości
Poprawia elastyczność zapraw – umożliwia zastosowanie ich podczas wykonywania okładzin ceramicznych na podłożach odkształcalnych, takich jak
odpowiednio sztywne i stabilne sklejki wodoodporne oraz płyty g-k.
Pozwala na lepsze kompensowanie naprężeń w zaprawie – umożliwia użycie zapraw nieelastycznych na balkonach, tarasach i podkładach wykonanych
w systemie ogrzewania podłogowego.
Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża – zaprawy o podstawowej przyczepności po modyfikacji można stosować na powierzchni starej glazury i terakoty,
bezpośrednio na lastryko oraz na pozostałościach starych, silnie przylegających
klejów i zapraw mineralnych.
Poprawia parametry robocze – zwiększa plastyczność zapraw, sprawia, że wygodniej się nimi pracuje.
Zwiększa zakres stosowania wybranych zapraw cementowych – ZAPRAWY
KLEJOWEJ oraz ZAPRAWY DO FUGOWANIA SZEROKIEJ.
Stanowi składnik warstwy kontaktowej pod wybrane zaprawy ATLAS – służy
do prawidłowego przygotowania podłoża przed wykonaniem warstwy z zaprawy
TEN-10, POSTAR 80, POSTAR 40 i POSTAR 20.

Dane techniczne
EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS produkowana jest na bazie wysokiej jakości dyspersji polimerowych i środków modyfikujących.
Gęstość emulsji

ok. 1,2 g/cm3

Temperatura przygotowania
mieszanki oraz podłoża i otoczenia
w trakcie prac

od +5 °C do +25 °C

do podkładu ATLAS POSTAR 40
(stosowanego do warstwy kontaktowej)
do podkładu ATLAS POSTAR 80
(stosowanego do warstwy kontaktowej)
do zaprawy ATLAS ZW 330
(stosowanej do warstwy kontaktowej)

Modyfikowanie zaprawy

5

5 kg

1 kg emulsji na 2,0 l wody
1 kg emulsji na 2,0 l wody
1 kg emulsji na 2,0 l wody

Do wodnego roztworu emulsji należy powoli dodać suchą mieszankę (w proporcji wskazanej w Karcie Technicznej modyfikowanego produktu) i wymieszać aż do
uzyskania jednolitej konsystencji. Zmodyfikowana zaprawa nadaje się do użycia
po 10 minutach i powtórnym wymieszaniu. ZAPRAWĘ KLEJOWĄ UELASTYCZNIONĄ ATLAS i ZAPRAWĘ DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKĄ po dodaniu emulsji należy wykorzystać w ciągu 2 godzin od wymieszania, natomiast ATLAS TEN-10, ATLAS
ZW 330, POSTAR 40, POSTAR 80 i POSTAR 20 tuż po wymieszaniu. Niezależnie od
tego czy do zaprawy dodajemy EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS, czy stosujemy ją
w postaci niemodyfikowanej, sposób jej użycia pozostaje niezmieniony, a jego
opis znajduje się w Karcie Technicznej tejże zaprawy.

Ważne informacje dodatkowe
• Chronić przed przegrzaniem.
• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy, zmodyfikowanej dodatkiem emulsji, zmywa
się środkiem ATLAS SZOP.
• Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Postępować zgodnie
z Kartą Charakterystyki.
• Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

Zużycie
Wymagania techniczne
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT 15-6708/2011.
Wyrób posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr ITB-0015/Z.
Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Modyfikowanie
Przygotowanie roztworu emulsji

Emulsję dodaje się do zapraw w postaci wodnego roztworu. Przygotowanie go
polega na przelaniu emulsji do naczynia i rozcieńczeniu czystą wodą w odpowiednich proporcjach, zależnych od jej przeznaczenia:
do ZAPRAWY KLEJOWEJ UELASTYCZNIONEJ ATLAS
1 kg emulsji na 1,7 l wody
do ZAPRAWY DO FUGOWANIA ATLAS – SZEROKIEJ
1 kg emulsji na 2,0 l wody
do podkładu ATLAS TEN-10
(stosowanego do warstwy kontaktowej)
1 kg emulsji na 2,0 l wody
do podkładu ATLAS POSTAR 20
(stosowanego do warstwy kontaktowej)
1 kg emulsji na 2,0 l wody
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Ilość dodawanej emulsji zależy od rodzaju oraz przeznaczenia modyfikowanego
wyrobu i jest opisana w jego Karcie Technicznej.

Opakowania
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
Paleta: 576 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg.
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty
technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2014-07-22

