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Informace o produktu

CC-PU-Spachtel-Gel
1. Popis
Speciální 2-komponentní polymerní stěrkový gel na polyuretanové bázi pro přípravu
poškozeného povrchu elastických podlahovin z PVC a linolea před sanací systémem CCPU-Color. Velmi dobrá plnící schopnost a lehké zpracování.
2. Oblasti použití
Poškozené nebo vypadené sváry. Všeobecně pro úpravu spár mezi PVC-dlaždicemi.
Hluboké rýhy a poškození podlahoviny. Vytlačená místa v podlahovině tlakem židlí, stolů
a jiného nábytku.
3. Použití
Povrch podlahoviny musí být nejprve důkladně strojově základně vyčištěn, zneutralizován
a úplně suchý. Tvrdidlo (Komponent B) přidat do nádoby PU (Komponent A) a oba

komponenty ihned pomocí vrtačky s míchadlem 1 minutu důkladně promíchat a
homogenizovat.
Směs nanést na povrch a zapracovat celoplošně pomocí CC-Pružné stěrky ocelové
pečlivě do hladka. Zamezit vytvoření nerovností nebo hrbolů. Jednotlivá poškozená místa
mohou být opravena take lokálně.
Podle podkladu může být v případě potřeby po cca 2,5 hodinách aplikována ještě jedna
vrstva.
Po cca 2,5 hodinách schnutí povrch pečlivě přebrousit jednokotoučovým strojem s
brusnou mřížkou zrnistosti 120. Následně odsranit brusný prach a na připravený povrch
aplikovat systém CC-PU-Color.
4. Technické údaje
Čas na zpracování:
Doba zpracovatelnosti:
Doba schnutí:
Aplikační nářadí:

cca 20 minut
cca 10 minut
cca 2,5 hodiny
CC-Pružná stěrka ocelová

Obsah látek: Komponent A – polymery, pigmenty. Komponent B – polyisocyanáty.
Spotřeba: Podle množství spár nebo poškození povrchu vystačí 1 kg CC-PU-SpachtelGel na cca 20 - 40 m2.
5. Balení (Sada)
500 ml – Komponent A (= 0,8 kg)
200 ml – Komponent B (= 0,2 kg)
1 plastová nádobka pro míchání menších množství
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že
používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání
těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít
jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
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