A 221

Bezsilikónová plastická škárovacia hmota na drevené, laminátové a
korkové podlahy

OTTOSEAL®
Parkett
Technický list

1K akrylátová tesniaca hmota
Pre interiér

Charakteristika:

▪ Bez silikónu v súlade s DIN 18356
Žiadna interakcia s parketovými povrchmi, ktoré je možné bežne kúpiť
▪ Po vytuhnutí je povrch natierateľný a brúsiteľný
Opticky bezchybné prispôsobenie škár
▪ Skladovanie a preprava mimo mrazu

Oblasti aplikácie:

▪ Škárovacia hmota na parkety, laminátové podlahy, drevené a korkové podlahy
▪ Škárovacia hmota na spoje k iným materiálom, napr. k podlahám, podlahovým lištám a iným
komponentom
▪ Škárovacia hmota na utesnenie škár na dreve

Normy a testy:

▪ Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 8+12+31+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre
tmely)
▪ Súlad s LEED® v3 IEQ-credits 4.1: Lepidlá a tmely
▪ Klasifikácie DGNB sú uvedené na produktovej stránke internetovej stránky OTTO
▪ Francúzska emisná trieda VOC A+

Dôležité informácie:

Pred použitím produktu sa musí užívateľ presvedčiť, že materiály v oblasti kontaktu s týmto produktom
sú kompatibilné a nevedú k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materiáloch v priamom
kontakte alebo použitých v blízkosti sa musí užívateľ ubezpečiť, že ich zložky alebo výpary nebudú viesť
k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) výrobku. Prípadne by sa mal uživateľ poradiť s výrobcom
príslušného materiálu.
Tuhnutie / schnutie vedie k zmene farby tmelu. Konečná farba sa dosiahne až po úplnom stuhnutí.
Problémy s priľnavosťou a kompatibilitou s tmelom sa môžu vyskytnúť na mastných povrchoch ako aj
na olejovitom dreve. Prosím vykonajte skúšobné testy.

Technické vlastnosti:

Čas tvorby kože pri 23 °C/50 % RVV [minút]
~ 10 - 15
Tvrdnutie za 24 hodín pri 23 °C/50 % RVV [mm]
~1-2
Teplota spracovania od/do [°C]
+ 5 / + 35
Viskozita pri 23 °C
pastovitý, pevný
Hustota pri 23 °C podľa ISO 1183-1 [g/cm³]
~ 1,3
Shore tvrdosť podľa ISO 868
~ 30
Tepelná odolnosť od/do [°C]
- 20 / + 80
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV pre kartušu/fóliu [mesiacov] 18 (1)
1) Skladovanie chránené pred mrazom

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTOCHEMIE.
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Informácie o aplikácii:

Škárovacia hmota sa musí vyhladiť do 5 minút. Tuhnutie trvá asi od 2 do 14 dní podľa hrúbky spoja.
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.
Odporúčame skladovať lepidlá / tmely v neotvorených pôvodných baleniach suché (< 60 % RVV) pri
teplotách +15 °C až do +25 °C. Ak sa produkty skladujú a / alebo prevážajú pri vyšších teplotách /
vlhkosti vzduchu po dlhšiu dobu (pár týždńov), môže sa objaviť zmenšenie trvanlivosti alebo zmeny
vlastností materiálu.

Balenie:
antik dub
doussie, hruška
dub tmavý
dub čierna
jaseň, borovica, smrek, európsky javor
mahagón, merba
prírodný jaseň
rustikálny dub
stará biela
svetlý buk, kanadský javor
svetlý dub
tík, afrormózia
zjemnený buk
čerešňa
červený smrek
špárovacia sivá
Jednotka balenia
Kus / Paleta

310 ml kartuša
A221-04-C700
A221-04-C85
A221-04-C1237
A221-04-C6118
A221-04-C105
A221-04-C29
A221-04-C884
A221-04-C98
A221-04-C51
A221-04-C53
A221-04-C64
A221-04-C101
A221-04-C66
A221-04-C17
A221-04-C104
A221-04-C71
20
1200

Bezpečnostné opatrenia:

Viď bezpečnostný list.
Po vytvrdnutí je produkt bez akéhokoľvek zápachu.

Likvidácia:

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke:

Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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