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NaturPox SET 
Set pre škárovanie vonkajších dlažieb z kameňa, betónu, zámkovej dlažby    

POUŽITIE Špeciálny materiál na škárovanie vonkajších dlažieb už od 5 mm šírky a 30 mm hĺbky, spevnenie dláždenej plochy a zamedzenie prerastaniu buriny či rastu machu v škárach. Vďaka pevnému vyplneniu škár sa dláždená plocha zafixuje a zníži sa riziko vzniku vyjazdených koľají. NaturPox SET chráni povrch dlažby proti vsakovaniu vody a predĺži tak životnosť celej dláždenej plochy. U starších dlažieb obnovuje zašlé farby a spevňuje povrch dláždeného materiálu. Pri nových dlažbách NaturPox SET prirodzene zvýrazní povrchovú farebnosť. Dlažbu je možné kedykoľvek rozobrať, opraviť a opäť zaškárovať. 
SCHVÁLENIE Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. 
ZLOŽENIE Zložka A - zmes piesku a nízkomolekulárnych kvapalných epoxidových živíc modifikovaných monofunkčným reaktívnym rozpúšťadlom Zložka B - zmes cykloalifatického amínu v zmesi s akcelerátorom vytvrdzovania 
ODTIEŇ prírodná béžová 
PRÍPRAVA PODKLADU Odporúčaná hĺbka škáry min. 30 mm, šírka min. 5 mm. Podklad musí byť čistý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty a ďalších nežiadúcich znečistení. Doporučený spôsob prípravy je vyčistenie tlakovou vodou min. 130 bar (13 MPa). Pred škárovaním je možné pre uľahčenie práce povrch zmočiť vodou (na povrchu dlažby a v škárach nesmie stáť voda). 
PRÍPRAVA ŠKÁROVACEJ MALTY Predmiešaná zmes kremičitého piesku so spojivom sa zmieša so zložkou B, ktorá je obsiahnutá v balení. Zmes sa dôkladne premieša pomocou veľkého stavebného miešadla, cca 500-700 ot po dobu cca 3 minúty. Je vhodné premiestniť všetku namiešanú zmes do čistej nádoby a znovu krátko premiešať. Tým sa odstránia nezmiešané zvyšky zmesi a predíde sa nebezpečenstvu nejednotného vyzretia zmesi. Po premiešaní sa nechá zmes cca 3 minúty "odpočinúť" a potom sa pridá čistá voda (podľa tabuľky miešania), zmes sa opäť premieša. Pre miešanie väčšieho množstva alebo v priemyselnom použití je možné využiť na miešanie stavebnú miešačku alebo mixér na betón. Tieto stroje musia byť čisté bez voľných nečistôt, prachu, cementu atď. 
TABUĽKA MIEŠANIA - MNOŽSTVO VODY 

Balenie Množstvo zámesovej vody  
5,5 kg 0,45 l 
11 kg 0,85 l 
27 kg 2,15 l 

APLIKÁCIA Namiešaná zmes sa vysype na škárovaný povrch a čistou lopatou sa rozhrnie a zatrie do škár (tesne pred pokládkou je možné dlažbu namočiť vodou rovnomerným postrekom z hadice tak, aby voda nikde nestála a celý priestor bol riadne a rovnomerne namočený). Následne sa použije podlahárska stierka na uhladenie škár a odstránenie prebytočného materiálu. Po zavedení cca 5-10 minút sa hrubou metlou zametie spárovaná plocha a potom sa dočistí jemnou metlou. Povrch je nutné chrániť proti dažďu plachtou alebo silným igelitom. Po 12 hodinách je povrch pochôdzny a po 7 dňoch je plne zaťažiteľný. Odporúčaná aplikačná teplota je +5 až +30 °C. Doba spracovateľnosti namiešanej zmesi je 25-40 minút pri teplote + 20 °C. Pri vyššej teplote sa spracovateľnosť skracuje. Pri nižšej teplote sa spracovateľnosť predlžuje. 
SPOTREBA 

Veľkosť dlažby 40 x 40 cm 20 x 20 cm 16 x 24 cm 14 x 16 cm 9 x 11 cm 4 x 6 cm 
Šírka škáry       

5 mm 1,0 1,9 2,0 2,5 3,7 6,9 
8 mm 2,0 4,0 4,2 5,5 8,0 15,0 

10 mm 2,5 5,0 5,3 7,0 10,0 18,8 
12 mm 3,0 6,0 6,2 8,3 12,0 22,5 

Spotreba je uvedená v kg/m2 pri odporúčanej hĺbke škáry 30 mm, hodnoty sú orientačné.  
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Set pre škárovanie vonkajších dlažieb z kameňa, betónu, zámkovej dlažby    

NÁRADIE Plastové stavebné vedro vhodnej veľkosti, lopata, podlahárska stierka (najlepšie s jedným britom), hrubá metla, jemná metla. 
ÚDRŽBA Náradie sa čistí vodou. Po vytvrdnutí materiálu možno náradie čistiť iba mechanicky. 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, PRVÁ POMOC ZLOŽKA A VAROVANIE Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Obsahuje: epoxidová živica z bisfenolu A a epichlórhydrínu (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700); (alkoxymethyl)oxirán (alkyl C12-C14); formaldehyd, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropanem a fenolom. Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. Neobsahuje VOC. ZLOŽKA B NEBEZPEČENSTVO Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / sprchou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov. Obsahuje: 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 4-nonylfenol, rozvetvený. 
SKLADOVANIE Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 12 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C, neprekračovať teplotu +30 °C ani pri preprave, neskladovať na priamom slnku a pod vplyvom poveternostných vplyvov. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. 
LIKVIDÁCIA Zmes (zvyšky) aj prázdny znečistený obal od zložiek A a B je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako nebezpečný odpad na mieste určenom obcou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov alebo odovzdať na zneškodnenie odborne spôsobilej firme. Odpady nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia. Vytvrdený materiál nemá žiadnu zdravotnú škodlivosť a je možné ho likvidovať ako bežný stavebný materiál (ako napr. suť). 
UPOZORNENIE Prepravovať iba pri teplotách pod +5 °C do +30 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. 
BALENIE Dodávané ako predmiešaný set s hmotnosťou 5,5; 11 a 27 kg  Dátum revízie: 25. 4. 2016 


