
OPIS IZDELKA SPIDY 15 je vnaprej zmešana hitrovezna cementna malta za hitre posege pri popravilu armiranega
betona in vseh cementnih podlag.

NANOS IZDELKA • Hitri posegi za pripravo in delovanje hidroizolacije (primer ohišja za okrepitev, fugiranje distančnikov
opaža)
• Hitra obnova dotrajanih betonskih elementov, vogalov gredi, nosilnih stebrov in balkonskih pročelij
• Fiksiranje ograj in pokrovov
• Hitro popravilo površinskih napak v betonu (npr. gnezda, nezalita armatura in razpoke)
• Hitra vgradnja slepih okvirjev, stavbnega pohištva in polaganje električne napeljave

PREDNOSTI • Dobra zaključna obdelava
• Odličen oprijem na beton in na armaturo
• Hitre oprijem tudi na posebej vlažnih podlagah in okoljih
• Optimalna tiksotropnost, ki ne zahteva uporabe opaža
• preprost in hiter nanos;

PRIPRAVA IN UPORABA Priprava površin
Popoln oprijem izdelka na podlago, ki je nujno potreben za zagotovitev trdnosti obnovljenega predela, je
odvisen od načina priprave podlage, na katero boste izdelek polagali; zato je treba predhodno:
• temeljito odstranite vse odstopajoče dele s peskanjem ali štokanjem;
• Površino nahrapaviti, tako da z nje odstranite vse morebitne premaze in ostankov cementa
• z vseh izpostavljenih delov armature odstranite rjo in na tako očiščeno armaturo s čopičem nanesite
zaščitno sredstvo SANOFER;
• površine temeljito omočiti in poskrbeti, da bodo vse do začetka nanašanja vlažne.
Priprava zmesi
SPIDY 15 je pripravljen za uporabo; v posodo nalijte zamesno vodo (približno 2,5 l na vrečo kar znaša
16% na težo) in vanjo počasi stresajte prah, pri tem pa mešajte z vrtalnikom z mešalno košarico
približno 3 minute, tako da nastane homogena zmes.
Nanos
Nanesite SPIDY 15 v plasteh debeline največ 3 cm; pri debelejših slojih med posameznimi nanosi
špčakajte vsaj 20 minut.
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PORABA IN IZKORISTEK 19 kg/m² za centimeter nanešene debeline
Z eno vrečo izdelka SPIDY 15 je mogoče pripraviti približno 8 l malte.

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE Vreča 15 kg.
Izdelke shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred sončno svetlobo in vlago.

OPOZORILA - POMEMBNE
OPOMBE

Izdelek nanesite v 15 minutah po pripravi.
Izdelku ne dodajajte vode, da bi podaljšali čas uporabnosti.
Izdelka SPIDY 15 ne uporabljajte za grundiranje površin, večjih od 2 m².
Izdelka ne nanašajte pri temperaturah, nižjih od +5°C.
V primeru visokih temperatur ali vetra zagotovite stalno vlaženje podlage, tako da omogočite pravilno
zorenje.

FIZIČNE IN TEHNIČNE
LASTNOSTI
Specifike Vrednosti
Izgled prah sive barve
Krčenja kontrolirano
Parametri, ki so predmet notranje
kontrole kakovosti

Vrednosti

Specifična teža < 2,2 kg/l
Čas obdelavnosti pri +20°C < 15'
Oprijem na podlago po 28 dnevih > 1,5 N/mm² (UNI EN 1542)
Tlačna trdnost
po 3 urah, po 1 dnevu
po 7 dnevih
po 28 dnevih

> 5 N/mm² (UNI EN 196)
> 18 N/mm² (UNI EN 196)
> 30 N/mm² (UNI EN 196)
> 35 N/mm² (UNI EN 196)

Upogibna trdnost
po 3 urah
po 1 dnevu
po 7 dnevih
po 28 dnevih

> 1 N/mm² (UNI EN 196)
> 3 N/mm² (UNI EN 196)
> 4 N/mm² (UNI EN 196)
> 5,5 N/mm² (UNI EN 196)

Navedeni podatki so pridobljeni na podlagi laboratorijskih preizkusov pri temperaturi +20°C in 60%
relativni vlažnosti.

VARNOST Gre za atoksični alkalni izdelek.
Med nanašanjem se priporoča uporaba maske in rokavic.
Ob nenamernem stiku z očmi nemudoma izperite z obilico vode in poiščite zdravniško pomoč.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).
Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.
V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.
Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na
www.volteco.com.
V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE Opomba za kupca/uporabnika:
Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne
narave za kupca/uporabnika.
Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v
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vsakem primeru distancira.
Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.
Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim
nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.
Tehnično/komercialne informacije o pred-po prodaji imajo enako veljavnost kot ta priročnik.
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