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weber.favo
FM NS
spárovací tmel pro přírodní
kámen 

Definice výrobku
Jednosložkový, neutrální, elastický tmel, odolný proti plísním.

Barevné odstíny
Béžově šedá.

Složení
Prášková hmota na bázi cementu a trasu.

Všeobecné požadavky na podklad
Lepící tmel musí být dostatečně vytvrzená (min. 24 hod.) Síť spár
vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky,
zbytky hmoty apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné
spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení
výrobců podkladních a obkladových materiálů.

Podmínky pro zpracování
Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch
i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním
účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí
Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové
hladítko.

Čištění
Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme
mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během
práce.

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávaných mrazech
nepoužívat.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny 
na nejnovějších technických poznatcích.

Popis zpracování
Weber.favo FMNS rozmíchat s čistou vodou bez vzniku hrudek.
Na záměs se použije 4,5 l na 20 kg balení. Nanášet gumovou stěrkou.
Po dostatečném natažení tmelu do spáry vyčistit vlhkou houbou.
Namíchné množství je nutno zpracovat do 30 minut od namíchání.
Provozuschopnost zaspárovaných ploch je asi po 3 hodinách.

Víte, že máme dokonalý spárovací tmel pro

přírodní kámen?

2-10 mm2-10 mm1–12 mm
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Použití
V interiérech i exteriérech. Speciálně pro přírodní kámen. Lze použít i do
vlhkých prostor. Nelze použít při čištění povrchu vysokotlakou vodou
a při nebezpečí působení chemikálií (kyseliny, louhy apod.)

Balení
Ve 20 kg papírových obalech.

Spotřeba
Příklad: šířka 5 mm, hloubka 8 mm
Rozměr dlaždice: 30x60 cm cca 300 g/m2

30x30 cm cca 400 g/m2 

Skladování
6 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých
skladech.

Aplikace
Gumovou stěrkou se rozmíchaný
tmel nanese na celou plochu dlažby
a zatlačí se do spár.

rychletuhnoucí spárovací tmel

šířka spáry 1–12 mm

snížená tvorna vápenného výkvětu

pro interiér i exteriér
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Po zavadnutí se dlažba očistí vlhkou
houbou.

Nejdůležitější vlastnosti

název spotřeba číslo výrobku
weber.favo FM NS 1,5 kg/l objemu spár SPT12 SU3E




