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Baumit Bayosan SanierFugenmörtel SFM 98
Výrobek

Průmyslově vyráběná vodoodpudivá suchá prášková spárovací malta.

Složení

Vápno, cement, písek, přísady.

Použití

Porézní hydrofobní malta pro sanaci spár pohledového zdiva zatíženého vzlínající vlhkostí
a solemi (např. opěrné zdi, základy, apod.). Je vysoce odolná síranům. Použití v interiéru
i v exteriéru. Vyznačuje se velmi dobrou pružností a schopností vysoce absorbovat soli.

Technické
údaje

Maximální zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Součinitel tepelné vodivosti (λ):
Faktor difúzního odporu (µ):
Vydatnost:
Potřeba vody:

Způsob
dodávky

25 kg pytel

Skladování

V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců.

Zajištění
kvality

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Bezpečnost
práce

V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv
a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První
pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem,
při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa
a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.

Seznam RS vět

Xi dráždivý
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Zpracování

1. Úprava podkladu
Spáry v maltě i ve zdivu vyškrábat do hloubky cca 3 - 4 cm, poškozené a uvolněné prvky zdiva vyměnit nebo přezdít. Vzniklou suť, uvolněné části, prach a špínu důsledně odstranit. Zdivo potom důkladně očistit stlačeným vzduchem nebo ocelovým kartáčem.
2. Mísení
Baumit Bayosan sanační spárovací malta SFM 98 se smísí ručním elektrickým mísidlem
(doba mísení 2 min.) nebo v kontinuální míchačce s 4,5 - 5,5 l záměsové vody na 25 kg suché směsi. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Malta se namíchá do hladké a pevné konzistence. Pozor při
přemíchání klesá pevnost malty. Již zavadlý materiál nesmí být znovu míchán.
3. Nanášení
Baumit Bayosan sanační spárovací maltu SFM 98 lze nanášet ručně spárovačkou nebo strojně speciální spárovací tryskou.
4. Upozornění a všeobecné pokyny
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Spárovací malta SFM 98 potřebuje k dokonalému spojení s podkladem dostatek vody. Čerstvě zaspárované plochy
udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání zaspárovaného zdiva není dovoleno. Při použití
vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je
třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Spárovací malta SFM
98 nezabrání výkvětům solí prostupujícím přímo zdivem, tzn. výkvětům např. na
cihlách.

4 mm
> 5 N/mm2
0,83 W/mK
15
cca 15 l/25 kg suché směsi
4,5 - 5,5 l záměsové vody/25 kg suché směsi

