Fişă Tehnică

ISOMAT AK 20
Adeziv flexibil, de calitate superioară, cu răşini, pentru
plăci
Proprietăţi
ISOMAT AK 20 este un adeziv de calitate

superioară, pentru plăci, pe bază de ciment,
îmbogăţit cu polimeri (răşini). Conferă lipirii
rezistenţe iniţiale şi finale optime, elasticitate şi
rezistenţă la umiditate. Are alunecare zero şi un
timp deschis de lipire mare.
Este clasificat ca adeziv de tip C2 TE S1, în
conformitate cu norma EN 12004 şi EN 12002.
Domenii de aplicare
ISOMAT AK 20 este adecvat pentru lipirea plăcilor

absorbante şi neabsorbante (de exemplu gresie
porţelanată), a pietrei naturale, a cărămizilor
decorative, a plăcilor de dimensiuni mari, etc, pe
ziduri şi pe pardoseli, pe suprafeţe diverse şi în
special acolo unde sunt cerinţe deosebit de ridicate
în privinţa aderenţei, a elasticităţii şi rezistenţei la
umezeală (de exemplu, acoperiri mai vechi cu
plăci, pardoseli cu încălzire, etc).
Este utilizat în spaţii interioare şi exterioare.
Caracteristici Tehnice
Formă:

mortar de ciment

Culori:

gri, alb

Necesar de apă:

7,75 l/sac 25 kg

Temperatură de aplicare:

de la +5ºC la +35ºC

Grosimea aplicării:

până la 15 mm

Durată în recipient:

minimum 6 h

Timp deschis de lipire:

minimum 30 min

Timp de mici retuşuri:

minimum 30 min

Alunecare:

≤ 0,5 mm

Rostuire pe zid:

după 3-8 h

Rostuire pe pardoseală:

după 24 h

Rezistenţă de aderenţă după:
28 zile:
încălzire la +70ºC:
imersiune în apă:
25 cicluri îngheţ-dezgheţ:
Rezistenţă la temperatură:

≥ 1,75 N/mm2
≥ 1,50 N/mm2
≥ 1,30 N/mm2
≥ 1,50 N/mm2
de la -30ºC
la +90ºC

Deformabilitate conf ΕΝ 12002: > 2,5 mm
Măsurătorile au fost efectuate conform ΕΝ 12004.
Mod de utilizare
1. Suportul
Suprafaţa ce urmează a fi acoperită trebuie să fie
lipsită de praf, grăsimi, vopsele, materiale
putrescente, etc. Se recomandă să fie umezită
înaintea aplicării.
2. Aplicarea
Turnăm ISOMAT AK 20 în apă amestecând
continuu, până la formarea unui amestec păstos
omogen.
Se recomandă ca amestecarea să fie efectuată cu un
malaxor cu turaţie redusă.
Lăsăm amestecul să se matureze circa 10 minute şi
apoi mai amestecăm puţin. Întindem adezivul şi îl
„pieptănăm” pe suport cu şpaclul dinţat, până
obţinem o repartizare uniformă pe toată suprafaţa.
În continuare fixăm plăcile prin presare, pe locul
dorit.
Amestecul aplicat trebuie să fie acoperit cu plăci în
timp de 30 de minute, evitând formarea crustei,
adică înainte de a începe întărirea peliculei
adezive.

Consum

ISOMAT AK-20 GREY

1,5-4,0 kg/m2, în funcţie de dimensiunile dinţilor
şpaclului şi de felul suportului.
Ambalaj
Saci de 5 kg, 15 kg şi 25 kg.
Timp de viaţă - Depozitare
Sac de hârtie de 25 kg şi 15 kg:
12 luni de la data fabricaţiei
Saci de plastic de 5 kg:
18 luni de la data fabricaţiei
Timpii de viaţă de mai sus, sunt valabili pentru
produse depozitate în ambalajul original, în spaţii
ferite de igrasie şi îngheţ.
Observatii
Produsul conţine ciment, care are reacţie alcalină
cu apa şi este clasificat ca iritant.
Suprafeţele foarte poroase, precum betonul
poros, gipscartonul, plăcile aglomerate, etc, vor fi
mai întâi grunduite cu grundul acrilic UNIPRIMER.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă
înscrise pe ambalaj.
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EN 12004:2007+Α1:2012
DoP No.: ISOMAT AK-20 GREY/1003-01
NB: 2032
Improved deformable cementitious adhesive
with reduced slip and extended open time, for
internal and external tiling.
Reaction to fire
Release of dangerous
substances
Bond strength, as:
- initial tensile adhesion
strength
Durability, for
- tensile adhesion strength
after heat ageing
- tensile adhesion strength
after water immersion
- tensile adhesion strength
after freeze thaw cycles

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

Class A1
See MSDS
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ISOMAT AK-20 WHITE
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Improved deformable cementitious adhesive
with reduced slip and extended open time, for
internal and external tiling.
Reaction to fire
Release of dangerous
substances
Bond strength, as:
- initial tensile adhesion
strength
Durability, for
- tensile adhesion strength
after heat ageing
- tensile adhesion strength
after water immersion
- tensile adhesion strength
after freeze thaw cycles

Class A1
See MSDS
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

