MC-Floor Screed BS
Adhézny mostík
Vlastnosti výrobku
jednozložkový adhézny mostík na báze cementu zušľachtený plastom,
adhézny mostík pre MC-Floor Screed 10 a MC-Floor Screed 25.

Oblasti použitia
zhotovenie rovinných podláh na minerálne viazaných podkladoch,
adhézny mostík pre kompozitný poter na opravu výrobných zariadení, skladových a logistických plôch,
komunikácií a pod.

Pokyny ku spracovaniu
Príprava podkladu
Poklad musí byť čistý a nezamrznutý, nosný,
zbavený mastnoty, náterov, separačných
prostriedkov a uvoľnených častí. Savé podklady
treba vopred navlhčiť (zabráňte vzniku mláčiek).
Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku
spracovaniu hrubozrnnej malty/systémov na
náhradnú reprofiláciu betónu“.
Miešanie
Materiál na vytvorenie adhézneho mostíka tvorí
prášková zložka, z ktorej vznikne pridaním
vody priľnavá suspenzia pripravená na
použitie.
MC-Floor Screed BS nasypte za stáleho miešania
do pripravenej vody a miešajte až do vytvorenia
homogénnej masy bez hrudiek. Miešajte 5 minút.
Na miešanie použite miešadlá s pomalým
pohonom (max. 400 U/min).
Pomer miešania
Na 5 kg balenie potrebujete cca. 0,9 až 0,95 litrov
a na 20 kg balenie cca. 3,6 až 3,8 litrov vody.

Tekutosť môže kolísať vzhľadom na cementovú
zložku, preto odporúčame najprv použiť minimálne
množstvo vody a postupne pridávať viac vody až
do dosiahnutia roztierateľnej konzistencie.
Spracovanie
Pred aplikovaním MC-Floor Screed BS navlhčite
podklad. Silne savý podklad navlhčite viackrát. Na
matne vlhký, ale nie vodu nasýtený, podklad
starostlivo vtierajte MC-Floor Screed BS pomocou
kefy. Zabráňte vytváraniu mláčiek. Pripravte vždy
len takú plochu, ktorú viete v čerstvom stave
priľnavej suspenzie upraviť aj nasledujúcou
vrstvou. Ako náradie j vhodné použiť . široký
štetec s krátkym vlasom alebo kefu, resp. kefu
s rúčkou.
MC-Floor Screed BS možno dopraviť na miesto
ukladania aj pomocou závitovkového čerpadla
a tam rozprestrieť, ale potom sa musí ručne
zapracovať do podkladu ako bolo uvedené vyššie.

MC-Bauchemie, spol. s r.o. • Diaľničná cesta 18 • 903 01 Senec • tel.: 00421 2 4444 2195 •
fax: 00421 2 4444 1348 • info@mc-bauchemie.sk • www.mc-bauchemie.sk

Technické vlastnosti MC-Floor Screed BS
Veličina

Jednotka

Hodnota** Poznámky

Hustota čerstvej malty

kg/dm³

2,10

Spotreba (suchá malta)

kg/dm³

1,70

Doba miešania

minúty

cca. 5

Pomer miešania

GT

100 : 18-19

Doba spracovateľnosti

minúty

30

pri 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu

Podmienky spracovania

°C

 5 -  30

teplota vzduchu, materiálu, podkladu

Spotreba*

kg/m²

1,1 – 1,2

Charakteristika výrobku MC-Floor
Screed BS

-

Čistiaci prostriedok náradia

voda

Farba

sivá

Dodávka

balenie 2 x 5 kg-vrecko, vrecovaný tovar po 20 kg

Skladovanie

Pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí v originálnom
uzatvorenom balení možnosť skladovania cca. 1 rok.

Nakladanie s obalovým
odpadom

Obsah z obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny
uvedené v informačnom liste k Nariadeniu o obaloch „Koncepcia MC
nakladania s odpadom a bezzvyškového vyprázdnenia prepravných
a predajných obalov“, ktoré Vám na požiadanie radi zašleme.

cementová

* Hodnoty spotreby závisia od drsnosti a teploty podkladu, ako aj od teploty skladovania a spracovania.
Za účelom stanovenia spotreby pre daný objekt odporúčame vykonať skúšky predom.
** Všetky technické údaje boli stanovené pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu.
Bezpečnostné upozornenia
Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny
uvedené na etiketách a kartách bezpečnostných údajov.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa
prispôsobiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od
štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC
nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich
Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás
záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.
Vydanie 02/17. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už
nesmú používať. V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť.
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