Karta techniczna
Stan surowy

ARDEX HUMISTOP FLEX
Dodatek uelastyczniający HUMISTOP
• Wodna dyspersja żywic syntetycznych
• Zwiększa elastyczność zaprawy ARDEX HUMISTOP
• Do wewnątrz i na zewnątrz.
• Poprawia przyczepność zaprawy do podłoża
• Podwyższa hydrofobowość zaprawy ARDEX HUMISTOP

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Oława
Tel. +48 71 716 45 60
Fax. +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl
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Producent z certyfikatem
jakośći zgodnym z EN
ISO 9001/14001
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Stan surowy

ARDEX HUMISTOP FLEX
Dodatek uelastyczniający HUMISTOP
Zakres stosowania:
HUMISTOP FLEX jest oparty na wodnej dyspersji żywic syntetycznych.
Przeznaczony do mieszania z zaprawą HUMISTOP. Dodatek powoduje
zwiększenie elastyczności zaprawy poprawiając jednocześnie
przyczepność, hydrofobowość i wytrzymałość na zginanie.
Szczególnie wskazany w obszarach gdzie występuję konieczność
zastosowania zaprawy o podwyższonej elastyczności.
Sposób użycia:
Podłoże musi być nośne i oczyszczone z substancji obniżających
przyczepność.
Dyspersję HUMISTOP FLEX wymieszać z proszkiem HUMISTOP w proporcji:
10 kg HUMISTOP FLEX : 25 kg proszku HUMISTOP.
W przypadku konieczności zaprawy o bardziej płynnej konsystencji dodać 0,5 l
wody na każde 10 kg dyspersji HUMISTOP FLEX.
Stosować w temperaturach +5ºC - +30ºC. Wyższe temperatury skracają a
dłuższe wydłużają czas pracę.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:
Baza produktu:
Proporcje mieszania:

wodna dyspersja żywicy syntetycznej
10 kg dyspersji na 25 kg proszku

Gęstość:

ok. 1,0 kg/l

Czas użycia:

ok. 45 minut

Możliwość obciążania:
Opakowania:
Przechowywanie:

ok. 2 godziny
wiadro 10 kg netto
w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy

Środki ostrożności:

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak
tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania
prac.
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Wodna dyspersja żywicy syntetycznej. W przypadku kontaktu z oczami
skontaktować się z lekarzem. Stosować odpowiednie środki ochronne. W stanie
związanym fizjologicznie i biologicznie neutralny.

