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Lepidlo Manto Plate®
tepelně izolační lepidlo obkladů a keramiky
Návod k použití
Vlastnosti: Teplu a chladu odolný, prodyšný, žáruvzdorný A1, vodoodpudivý, zvukový izolant. Vyroben z přírodních a zdraví nezatěžujících materiálů.
Použití: Používá se na keramiku a dlaždice k pokrývání teras a podlah. Stejné materiály mohou být použity
i pro obkládání ve vodorovné poloze. Nemůže být použit u těžkých materiálů pro lepení ve svislé poloze (při
obkládání mramorem, těžkými přírodními kameny, křemeny, apod.).
Návod: Neředit! Před nanesením promíchat elektrickým míchačem cca 2 min. při 700 ot/min. Čím déle se
míchá, tím je lepidlo řidší. V průběhu aplikace je možné lepidlo promíchávat. Lepidlo Manto Plate® nanášejte
na pevný a suchý podklad.
Metoda použití: Po zamíchání pomocí míchadla s otáčkami 600 - 800 ot./min. po dobu 2 minut je připraven
k použití. Aplikuje se pomocí 8 mm zubové zednické lžíce. Při teplotě 20 - 30° C zasychá přibližně den. Tato
doba se mění v závislosti na klimatických podmínkách.
Spotřeba: 2,5 – 3 litry na 1 m2.
Doba použití: 6 hodin po každém smíchání. Pokud bude balení po použití dobře uzavřeno a produkt uchován
bez přístupu vzduchu, je možné jej opět v období 24 měsíců použít.
Doba skladování: 24 měsíců (ve vhodných podmínkách) při okolní teplotě mezi -5 až + 40° C.
Složení: perlit, pemza, anorganické pojivo a pojiva na vodní bázi, celulóza, smáčecí činidlo, práškový polymer
reagující na oheň, vodoodpudivý práškový polymer, ostatní polymery a skelná vlákna.
První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici
vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.
Záruka: Při dodržení postupu dle návodu poskytujeme na produkt záruku 20 let.
Balení: 18 litrů (20 kg kyblík).

