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SPÁROVACÍ HMOTY

SILIKONY

Produkt
ATLAS KERAMICKÁ
SPÁROVACÍ HMOTA

AATLAS SPÁROVACÍ
HMOTA ÚZKÁ

ATLAS DEKORAČNÍ
SPÁROVACÍ HMOTA

ATLAS EPOXIDOVÁ
SPÁROVACÍ HMOTA

jemnozrnná spárovací hmota
na bázi cementu

jemnozrnná spárovací hmota
na bázi cementu

dekorační hmota pro spárování

dvousložková hmota pro spárování

Flexibilita

ano

ano

ano

nie

Strukturální hydrofobizéry

ano

nie

ano

neaplikovatelné

Produkt

TECHNICKÁ DATA
Třída

CG 2 WA

CG 2 WA

RG

40

40

5

12

Šířka spáry (mm)

1 – 20

1–7

1 – 20

Aplikační teplota (° C)

5 - 35

5 - 25

5 - 35

Pojivo
Množství záměsové vody (l / kg)

cement
0,24 - 0,27

Čas zrání (min.)
Pracovní čas (min.)

0,28 - 0,29

0,24 ÷ 0,27

5
60

První mytí (min.)

120

60

4–8

24

4–8

Pochůznost (hodiny)

6–8

24

6–8

Plná mechanická odolnost (hodiny)
Získání konečné barvy po vyschnutí produktu
(dny)
Plná odolnost proti oděru a nečistotám (dny)

5 - 25

Čas zpracování (min.)

15

Pochůznost (hodiny)

3

Plné zatížení (h)

24

neaplikovatelné

45

10- 20 min.
24

7

24

168 (7 dní)
1

12 hodín

21

neaplikovatelné

21

7

≤2

≤ 2*

nevzťahuje sa

Absorpce vody po 240 minutách. (g)

≤ 0,1

≤ 5**

≤5

≤ 5**

Hygienický certifikát - bazény

ano

ano

ne

Hygienický certifikát - bazény

ano

ano

ne

Hygienický certifikát - veřejné budovy a
zdravotnická zařízení

ano

ano

ano

Hygienický certifikát - radiace

ano

ano

ano

Doba skladování (měsíce)

2

Počet barev
Stálost barev
Možnost spárování mezi dvěma materiály různého typu
Mykobariéria

38 farieb + bezfarebný
zvýšená

ano

ano

zvýšená

základní

Hygienický certifikát - pitná voda

+

-

Hygienický certifikát - veřejné užitkové budovy
a zdravotnická zařízení (zevnitř i zvenku)

+

+

Základní odolnost proti atmosférickým faktorem

sladěný pár

k dispozici ve stejných barvách
2; 5

alubag

vědro s 2 baleními složky A a 2
baleními složky B

24

24 (do 30°C)

* Je uveden standardní požadavek, zatímco hodnota absorpce ATLAS keramické spárovací hmoty a ATLAS dekorační spárovací hmoty po 30 minutách je 20-krát nižší než standardní hodnota
** je uveden standardní požadavek, zatímco hodnota absorpce ATLAS keramické spárovací hmoty a ATLAS dekorační spárovací hmoty po 240 minutách je 25-krát nižší než standardní hodnota

základní

+

Dokonale

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Typ balení alubag

4 – 25

epoxid

neudává se

2; 5

-50 ÷ +180

od 1,8 (šířka 25 mm) až 11 (šířka 4 mm)

≤ 2*

2; 5

Teplotní odolnost po ztvrdnutí (° C)

Spotřeba (m / 6 mm d. / 280 ml)

Absorpce vody po 30 minutách. (g)

Velikost balení (kg)

+5 ÷ +40

1 – 10

7 dní

2–3

Teplota okolí a podkladu během práce (° C)

14

24

1

acetátový

Maximální hloubka spáry (mm)

5

Závěrečné mytí (hodiny)

Plná chemická zatížitelnost (dny)

Systém tvrdnutí

3

10 – 30

Plné zatížení (h)

ATLAS SANITÁRNÍ SILIKON
SILTON S

TECHNICKÁ DATA

Maximální šířka spáry (mm)

CG 2 WA

Počet barev

ATLAS ELASTICKÝ
SANITÁRNÍ SILIKON

jako keramická spárovací hmota
odolné vůči skvrnám
snadno se udržuje v čistotě
poskytuje odolné a pevné
vyplnění spár a dilatací

ATLAS KERAMICKÁ SPÁROVACÍ HMOTA
Jemnozrnná cementová spárovací hmota (1-20mm)
e

Spárovací hmota
s největší
odolností vůči vodě
na trhu*

VODĚODOLNÁ
velmi snadno
se udržuje v čistotě

TRVALÁ,
NEMĚNNÁ BARVA

ELASTICKÁ
veľmi vysoká
mechanická odolnost

čištění neovlivňuje
hydrofobní bariéru

má vynikající provozní parametry mezi cementovými
spárovacími hmotami dostupnými na trhu
Odolná vůči skvrnám
Snadno omyvatelná
Odolná vůči oděru
Trvalá a homogenní barva
Keramická spárovací hmota ATLAS
obsahuje polymerová vlákna, které ji
konstrukčně vyztužují a poskytují ji
mimořádnou těsnost.
Lze ji drhnout, aniž to způsobí výpadky
ve spáře. Je odolná vůči čistícím prostředkům. Neztrácí své vlastnosti i po
opakovaném čištění.
Keramická spárovací hmota ATLAS se
vyznačuje bezprecedentní lehkostí aplikace, mytí a proﬁlování. Je odolná vůči
výkvětem, trhlinám a mikrotrhlinám.
Poskytuje jednotnost barev.
ATLAS keramická spárovací hmota zaručuje pohodlí práce pro zhotovitele a spokojenost uživatelů po celá léta

* Podle validačních testů
na nejpopulárnějších cementových
spárovacích hmot na trhu

vnitřní
i venkovní použití

ATLAS KERAMICKÁ
SPÁROVACÍ HMOTA

MŮŽEŠ VÍCE

bez mramorování

ODOLNÁ VŮČI
VYMÝVÁNÍM

bez trhlin
obsahuje vlákna

epoxidová

na podlahové
vytápění

aplikační
teplota

mrazu
i voděodolná

Jen epoxidová SPÁROVACÍ HMOTA ATLAS má:
Super hladkou spáru už od 1 mm
PERFEKTNÍ výsledný efekt
VELMI SNADNÁ APLIKACE
- mytí a profilování

40 barev
odolných vůči mramorování

Lehká aplikace
a profilace

konstrukčně vyztužená
vlákny

EXTREMĚ
hydrofobní
obsahuje povrchové a strukturální
vodoodpudivé látky

ROKY TRVALÉ A INTENZIVNÍ BARVY

Plná ochrana před ztrátou barvy, bakteriemi, houbami a plísněmi, UV zářením a prasklinamii

VZORKOVNÍK

VZORKOVNÍK

BAREVNÉ ODSTÍNY SPÁROVACÍCH HMOT A SILIKONŮ

BAREVNÉ ODSTÍNY SPÁROVACÍCH HMOT A SILIKONŮ

