SPECTRALOCK® PRO PREMIUM
GROUT
DS-65316-1220



Idealna do zastosowań związanych z ponownym
spoinowaniem

Zalety

Odporna na plamy *

1. NAZWA PRODUKTU

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

2. PRODUCENT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telephone:
+39 059 535540
Email:
info@laticreteeurope.com
Website: laticrete.eu

3. OPIS PRODUKTU
FUGA SPECTRALOCK® PRO PREMIUM to opatentowana,
wysokowydajna zaprawa epoksydowa, która zapewnia doskonałą
jednorodność koloru, trwałość, ochronę przed plamami i piękne,
pełne fugi w łatwej w użyciu, nie spływającej formule. Jest
wyposażona w ochronę antybakteryjną Microban® i nie wymaga
impregnowania.
FUGA SPECTRALOCK® PRO PREMIUM jest przeznaczona do
stosowania z płytkami porcelanowymi, płytkami ceramicznymi,
płytkami szklanymi i kamieniem, zarówno w budynkach
mieszkalnych, jak i komercyjnych. Może być stosowana zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz na podłogach i ścianach i jest idealna
do zastosowań związanych z ponownym spoinowaniem.
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT jest idealna do
basenów, fontann i innych zastosowań w obszarach wilgotnych..
Zastosowanie

Do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i zanurzenia
w wodzie


Do ścian lub podłóg



Do fug o grubości od 1,5 do 12 mm do płytek
porcelanowych i ceramicznych, szkła, cienkiej cegły i
kamienia



Do użytku domowego i komercyjnego



Do basenów, fontann i innych zastosowań w obszarach
wilgotnych
F.7.3.12 - 0315



Ulepszona formuła zapobiegająca spływaniu ze ścian



Jednolity kolor - bez plam i cieni



Nie potrzebuje impregnowania



Łatwa w utrzymaniu - zmywalna do oryginalnego koloru



Spełnia wymagania wydajnościowe
ISO13007-3 RG i EN 13888 RG



Przewyższa zaprawę cementową



80 minut czasu pracy w 21 ° C



Wyposażona w technologię antybakteryjną w celu ochrony
wyrobu



Idealna do stosowania w szerokim zakresie temperatur



Twarda, trwała i odporna na pęknięcia



Dostępna w 52 kolorach oraz 5 wykończeniach z brokatem
DAZZLE ™ (część D)

ANSI

A118.3,

* Odporna na plamy (tylko zastosowania mieszkaniowe) na
zwykłe domowe środki czyszczące, płyny i inne produkty.
Natychmiast wyczyścić wszystkie wycieki.
Odpowiednie podłoża

Płytki ceramiczne


Płytki porcelanowe



Kamień naturalny



Płytka szklana

Opakowanie
Rozmiar
jednostki

Wydajność

Części A i B

Część C

Akcesoria

(Zestaw 5,2
kg)

3,0 L

Składnik A:
0,6 kg

Składnik
C: 4 kg

(1)zestaw
rękawiczek

Składnik B:
0,6 kg

(Proszek
kolorowy)

(1) Gąbka
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(2)Pakiety
dodatków
czyszczących

membrana hydroizolacyjna, użyj membrany hydroizolacyjnej
LATICRETE®.

Przybliżone pokrycie / Zużycie
Rozmiar płytki (mm)

Szerokość spoiny (mm)



SPECTRALOCK PRO Premium Grout nie powinna być
stosowana na podłogach i podłożach w obszarze
przygotowywania lub czyszczenia żywności w kuchniach
komercyjnych i przemysłowych.



Plamoodporna na zwykłe domowe środki czyszczące, płyny
i inne produkty. Natychmiast wyczyść wszystkie wycieki.
Plamoodporna tylko w zastosowaniach domowych.

Uwagi
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki.

Nie mieszać płynów SPECTRALOCK® PRO PREMIUM
GROUT A lub i B z płynami części A lub części B
SPECTRALOCK PRO GROUT.


Nie należy stosować FUGI SPECTRALOCK PRO
PREMIUM GROUT obok SPECTRALOCK PRO GROUT w
tym samym kolorze, aby uniknąć możliwych różnic w
odcieniu i fakturze.



NIE WOLNO dodawać wody ani żadnego innego materiału
do mieszanki, ani ponownie uzdatniać wodą. Będzie to
miało negatywny wpływ na produkt i spowoduje utratę
wszelkich gwarancji.



Chronić gotowe prace przed ruchem pieszym, aż do
całkowitego utwardzenia.



Składniki płynne SPECTRALOCK PRO PRO PREMIUM
GROUT powodują oparzenia skóry i poważne uszkodzenia
oczu. Unikaj kontaktu z oczami i skórą.

W przybliżeniu w kg na 10 m² powierzchni wyłożonej płytkami.



Uwaga: Rzeczywiste zużycie będzie się różnić w zależności od
warunków w miejscu pracy, rzeczywistego rozmiaru płytek i
rozmiaru zastosowanej fugi.

Podczas fugowania nosić odzież ochronną (rękawice,
koszula z długim rękawem i okulary ochronne). W
przypadku kontaktu dokładnie spłukać wodą.



Wskazówki: Dodaj 10% na odpady, rozlanie i zmywanie, a
kolejne 10% –15% podczas fugowania nieszkliwionych płytek
kamiennych.

NIE połykać. Nie wdychać pyłu. Nosić respirator lub maskę
przeciwpyłową. Więcej informacji można znaleźć w karcie
charakterystyki.



Ponieważ grzejniki na gaz propan spowodują zażółcenie
spoin epoksydowych, należy powstrzymać się od ich
używania lub odpowiednio odpowietrzyć wszystkie spaliny.



Chronić przed dziećmi.



Chronić przed mrozem podczas utwardzania.



Jasne kolory mogą ciemnieć, a ciemne mogą nieznacznie
blaknąć pod wpływem bezpośredniego promieniowania UV
w zastosowaniach zewnętrznych. Skonsultuj się z działem
obsługi technicznej LATICRETE w celu uzyskania
szczegółowych zaleceń do zastosowań zewnętrznych.



Brokat SPECTRALOCK DAZZLE ™ (Glow) nie nadaje się
do użytku w miejscach zanurzonych w wodzie



Maksymalną ochronę przed plamami uzyskuje się w ciągu
siedmiu dni w temperaturze 70 ° F (21 ° C). W tym czasie
chronić przed działaniem kwasów (takich jak musztarda, sos
sałatkowy itp.) oraz silnych środków czyszczących. Chroń
fugę przed brudem, gruzem budowlanym i
zanieczyszczeniem przez 7 dni w temperaturze 21 ° C (70 °
F).



SPECTRALOCK PRO PREMIUM to zaprawa z piaskiem.
Użycie takich zapraw w spoinach <1/8 "(3 mm) spowoduje
efekt grubszej faktury w porównaniu do powierzchni w
szerszych spoinach.

Okres przechowywania
Gwarantujemy, że zamknięte fabrycznie pojemniki tego produktu
będą najwyższej jakości przez okres podany poniżej, jeśli będą
przechowywane w temperaturach wyższych niż 32 ° F (0 ° C) i
niższych niż 95 ° F (35 ° C). Płynne Składniki A i B - dwa (2) lata
Składnik C Proszek - bez ograniczeń * * Wysoka wilgotność
skraca okres przydatności do użycia zapakowanego produktu..





Ograniczenia
Nie nadaje się do użytku w obszarach narażonych na
działanie agresywnych chemikaliów lub na obszarach
narażonych na agresywne metody czyszczenia (np.
czyszczenie parą). Nie do użytku na podłogach i cokołach w
klinikach weterynaryjnych, budach dla psów lub w
zastosowaniach narażonych na wysokie stężenia żywności i
kwasów mineralnych lub obszaachy narażonych na wysokie
temperatury. W tych obszarach LATICRETE zaleca
stosowanie zaprawy zgodnej z ANSI A118.5, takiej jak
SPECTRALOCK®2000 IG.
Fuga epoksydowa do płytek ceramicznych i kamienia nie
zastępuje membrany hydroizolacyjnej. Gdy wymagana jest
F.7.3.12 - 0315
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Brokat SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) może odbarwić się
pod wpływem silnych alkalicznych środków czyszczących i
kwasów. Do czyszczenia SPECTRALOCK PRO Premium
Grout zmieszanej z brokatem SPECTRALOCK DAZZLE
(Glow) używaj roztworu mydła i wody o neutralnym pH.
Niektóre miękkie polerowane marmury lub delikatne płytki
szkliwione lub szklane mogą zostać zarysowane przez
SPECTRALOCK SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT
podczas montażu. Zrobić niewielką powierzchnię testową,
aby określić wyniki przed spoinowaniem całej powierzchni.

Maksymalna
wielkość ziarna:

składnik C: 0,71 mm

Palność:

Nie

Klasyfikacja EN
13888:

RG
Wartości

Wymagania

Metoda
testowania

Odporność na
ścieranie:

~ 100 mm3

≤ 250 mm3

EN 12808-2

W łaźniach parowych lub zastosowaniach w zanurzeniu,
pozwól SPECTRALOCK PRO Premium Grout utwardzać się
przez 10 dni w temperaturze 70 ° F (21 ° C) dni przed
użyciem powierzchni lub wypełnieniem wodą. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie TDS
192.

Wytrzymałość
na zginanie (28
dni):

~ 35 N / mm²

≥ 30 N /
mm2

EN 12808-3

Wytrzymałość
na ściskanie (28
dni):

~ 50 N / mm²

≥ 45,0 N /
mm2

EN 12808-3

Żywice epoksydowe mogą wpływać na kolor białych lub
porowatych kamieni (takich jak White Carrara, Thassos
White, Royal Danby itp.). Należy przetestować kamienie na
kompatybilność z wodą i mieszaniną środków
czyszczących.

Skurcz:

~ 1,0 mm /
m

≤ 1,5 mm / m

EN 12808-4

Absorpcja wody
(po 240 min):

~ 0,05 g

<0,1 g

EN 12808-5

Przeprowadzić test, aby określić kompatybilność z płytkami
metalowymi lub stalowymi.

kremowa pasta
1,60 g / cm³
~ 45 minut
od + 5 ° C do + 35 ° C
1 składnik A: 1 składnik B:
1 składnik C (0,6 kg: 0,6
kg: 4 kg)
Czas do ruchu pieszego:
~ 24 godziny
Czas do pełnych obciążeń:
10 dni *
(przy 23 ° C i względnej wilgotności powietrza 50%)
* dla maksymalnej odporności na plamy

4. DANE TECHNICZNE

VOC/LEED Informacja o produkcie
Ten produkt został certyfikowany w zakresie niskiej emisji
chemicznej (ULCOM / GG UL2818) w ramach programu
certyfikacji UL GREENGUARD w zakresie emisji chemicznej
materiałów budowlanych, wykończeń i wyposażenia (norma UL
2818) przez UL Environment
GEV EMICODE EC1 Plus
Stosowany Standard
• ISO 13007-3 RG
• EN 13888 RG
• ANSI A118.3
•System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015
Właściwości fizyczne
Baza:
żywice epoksydowe, kruszywa, dodatki
Kolor:

patrz karta kolorów

Gęstość
pozorna:

Składnik A: 1,1 g / cm³
Składnik B: 1,1 g / cm³
Składnik C: 1,6 g / cm³

F.7.3.12 - 0315

Właściwości robocze
Konsystencja:
Gęstość w stanie mokrym:
Czas życia:
Temperatura aplikacji:
Proporcje mieszania:

Odporność chemiczna
Substancja
Ekspozycja
chemiczna
na
zachlapanie
(30 min)
Kwas mlekowy
R
5%
Kwas octowy
R
5%
Kwas
R
mrówkowy 3%
Kwas siarkowy
R
20% R
Etanol 10% R R R
R
Etanol 96%
R
Woda morska
R
(3,5%)
KOH 45%
R
10% kwas
R
szczawiowy
10%
R*
nadmanganianu
potasu

Okresowa
ekspozycja
(24 godziny)

Ciągła
ekspozycja
(7 dni)

R

R

R

R

R

NR

R*

NR *

R

R

R
R

NR
R

R
R

R
R

R*

R*
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1%
R*
R*
R*
nadmanganianu
potasu
Woda
R
R
R
destylowana
Woda
R
R
R
mineralna
Metanol
R
NR
NR
Izopropanol
R
R
R
(Windex)
Chloroform
NR
NR
NR
Chlorek
NR
NR
NR
metylenu
Kwas winowy
R
R
R
50%
Kwas
R
R
R
garbnikowy
50%
5% podchloryn
R
R
NR
sodu
wybielacz)
Ksylen
R
R
R
Toluen
R
R
NR
MEK
R
NR
NR
* kolor fugi może ulec zmianie
R = zalecane (odporność optymalna)
NR = nie zalecane (słaba odporność)
(Odporność chemiczna określona zgodnie z ASTM C267-1982)
UWAGI DLA PROJEKTANTA: W przypadku okresowej ekspozycji
na odczynniki w temperaturach powyżej 32 ° C (90 ° F) należy
stosować zalecenia dotyczące stałej ekspozycji.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Przedstawione wyniki są typowe, ale odzwierciedlają
zastosowane procedury testowe. Rzeczywista wydajność na
budowie będzie zależeć od metod aplikacji i warunków na miejscu.

Oczyszczanie jest bardzo ważne. Przygotuj się do mycia
wstępnego i końcowego, mając 2 wiadra czystej wody gotowe do
procesu czyszczenia.
Przygotowanie powierzchni
Upewnij się, że na powierzchni płytki nie ma pozostałości kleju.
Użycie impregnatu lub środka ochronnego przed fugowaniem
nałożonego na nieszkliwione płytki porcelanowe, szlifowane,
antypoślizgowe lub szorstkie płytki lub porowate płytki lub
powierzchnie kamienne przed fugowaniem ułatwi czyszczenie.
Przed przystąpieniem do fugowania należy usunąć elementy
dystansowe i zanieczyszczenia ze spoin oraz usunąć kurz i brud
za pomocą mokrej gąbki. Nie pozostawiaj stojącej wody w
spoinach. Zakres temperatur powierzchni podczas montażu musi
wynosić powyżej 40 ° F (4 ° C) i mniej niż 95 ° F (35 ° C).
Uwaga: podczas fugowania w czasie upałów należy zapoznać
się z TDS 176 Układanie i fugowanie płytek w wysokich
temperaturach.
Mieszanie
Rozetnij torebki z częściami A i B i wyciśnij płyny (najpierw A, a
następnie B) do czystego wiadra. WAŻNE: pamiętaj, aby
wycisnąć wszystek płyn z torebek. Aby zlać pozostały płyn, złóż
torebkę na pół od góry do dołu, a złożoną torebkę ułóż na
krawędzi wiadra i wyciśnij płyny do wnętrza wiadra.
Dokładnie mieszaj płyny, całkowicie zbierając pozostałości z
boków i dna kubła. Wymieszaj kielnią lub wolnoobrotową
mieszarką (<300 obr / min). Po wymieszaniu dodaj kolorowy
proszek składnika C do zmieszanych płynów A i B i dokładnie
wymieszaj kielnią lub wolnoobrotowym mieszadłem (<300
obr./min).
SPECTRALOCK
PRO
PREMIUM
GROUT
została
zaprojektowana tak, aby można było używać całego proszku z
części C w większości zastosowań. W przypadku wąskich spoin
dopuszczalne jest pominięcie do 10% kolorowego proszku
składnika C, aby uzyskać bardziej płynną konsystencję.
MIESZANIE Z CZĘŚCIĄ D SPECTRALOCK® DAZZLE ™:

5. NANOSZENIE
Zanim zaczniesz

Należy pamiętać, że na czas użycia produktu wpływa wiele
czynników, w tym konsystencja zaprawy, temperatura
powierzchni i temperatura otoczenia. Na przykład cieplejszy
klimat skróci czas pracy, a chłodniejszy wydłuży czas pracy.
Fuga SPECTRALOCKK® PRO PREMIUM jest zaprawą
zawierającą piasek. Zastosowanie zapraw z piaskiem w
spoinach mniejszych niż 3 mm spowoduje grubszą teksturę
powierzchni w porównaniu z szerszymi spoinami.
SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT podobnie jak inne
piaskowe fugi mogą „zarysować” szklane płytki, miękki lub
polerowany marmur i kamień, miękkie glazurowane i ręcznie
robione płytki. Przetestuj zaprawę na małej powierzchni, aby
upewnić się, że nie rysuje powierzchni.
Przetestuj kamień na kompatybilność z wodą i mieszaniną
środków czyszczących. Żywice epoksydowe mogą wpływać na
kolor białych lub jasnych porowatych kamieni (takich jak white
carrara, thasos white, royal danby itp.).
Nie dodawać wody ani żadnych innych materiałów do zaprawy.
Nie uzdatniać ponownie wodą. Będzie to miało negatywny wpływ
na produkt i spowoduje utratę wszelkich gwarancji.
F.7.3.12 - 0315

W przypadku stosowania składnika D brokatu DAZZLE ™:
wymieszać proszek składnika D DAZZLE ze zmieszanymi
płynami (część A i część B) przed dodaniem kolorowego proszku
składnika C. Użyj czterech (4) opakowań składnika D DAZZLE
na pełne opakowanie (tj. Zestaw 5,2 kg). Zachowaj ostrożność
podczas mieszania, ponieważ proszek Part D DAZZLE jest lekki
i łatwo unosi się w powietrzu.
Po zmieszaniu dodaj do mieszanki kolorowy proszek Składnika
C, pozostawiając ilość w przybliżeniu równą lub nieco większą
niż objętość użytego Składnika D DAZZLE.
Użyj pustego opakowania po składniku D Dazzle, aby odmierzyć
ujmowaną ilość składnika C.
UWAGA: Nie będzie można dodać całego składnika C, gdy użyje
się brokatu Dazzle. Wymieszaj do pożądanej konsystencji
Fugowanie
Po oczyszczeniu powierzchni pozostawić do dokładnego
wyschnięcia przed fugowaniem. Rozprowadzić fugę za pomocą
twardej gumowej pacy o ostrych krawędziach. Rozprowadź fugę
po przekątnej w poprzek spoin, wypełniając je. „Usunąć” nadmiar
fugi z powierzchni płytki, używając krawędzi pacy trzymanej pod
kątem 90 ° jak wycieraczki, prowadząc po przekątnej, aby uniknąć
wyciągania zaprawy z wypełnionych spoin.
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Zmywanie wstępne
Przygotuj czystą wodę, nową czystą gąbkę i pakiecik dodatku do
czyszczenia wstępnego. Po rozprowadzeniu fugi odczekaj około
20 minut przed czyszczeniem (lub godzinę od wstępnego
wymieszania produktu). Poczekaj dłużej w niższych
temperaturach. Dodaj środek do czyszczenia wstępnego do 7,5
litra czystej wody i dokładnie wymieszaj do rozpuszczenia. Nie
mieszać środka czyszczącego z fugą.
Zanurz czystą gąbkę w wodzie i wyciśnij, aż będzie wilgotna.
Wycieraj fugi i powierzchnię płytek lekkimi ruchami okrężnymi,
usuwając resztki i jednocześnie wygładzając fugi.
Przeciągnij czystą gąbkę po przekątnej po wyczyszczonych
powierzchniach, aby usunąć pozostałości fugi. Spłucz gąbkę po
każdym przejściu; używaj każdej strony gąbki tylko raz między
płukaniami. Zmieniaj wodę z dodatkiem środka czyszczącego co
4,6 m2 przy korzystaniu z kilku zestawów.
Wyrzuć gąbki, gdy staną się „gumowate” z pozostałościami fugi.
Sprawdzaj fugę podczas zmywania. Napraw wszelkie zagłębione
miejsca dodatkową zaprawą.

zanurzenia w wodzi lub łaźniach parowych. Więcej informacji
można znaleźć w karcie technicznej LATICRETE 192..

Aplikacja na ściany
Zamiast gąbki podczas wygładzania spoin mniejszych niż 3 mm
na ścianach aby usunąć nadmiar fugi można użyć wilgotnej,
dobrze wyciśniętej, złożonej ściereczki z tkaniny,
Używając złożonej ściereczki z tkaniny, należy lekko dociskać.

Dostawca gwarantuje, że produkt ten nie utraci swoich
właściwości w normalnych warunkach i w przypadku normalnego
użytkowania. Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok. Skontaktuj się
z działem wsparcia technicznego, aby uzyskać więcej informacji.
Patrz 10. DOKUMENTACJA
▪ DS.230.13EU: 1 rok gwarancji na produkt (EN)
▪ DS.230.10EU: 10 lat gwarancji na produkt(EN)

Końcowa kontrola i czyszczenie
Rozpocząć końcowe czyszczenie po upływie około jednej (1)
godziny po pierwszym myciu. Przygotuj kolejne 7,5 litra czystej
wody, dodaj drugie opakowanie dodatku do mycia i mieszaj do
całkowitego rozpuszczenia. Postępuj tak samo jak przy
pierwszym myciu, ale użyj czystej, białej gąbki do szorowania
zamiast miękkiej gąbki, aby usunąć wszelkie resztki i
pozostałości. Często płucz gąbkę szorującą.
Następnie przeciągnij czystą gąbkę ukośnie po wyszorowanych
powierzchniach, aby usunąć pianę i pozostałości. Użyj każdej
strony gąbki tylko raz przed spłukaniem i zmieniaj wodę z
dodatkiem czyszczącym co najmniej co 4,6 m2 w przypadku
korzystania z wielu lub zestawów.
Pozostaw wyczyszczony obszar do wyschnięcia i sprawdź
powierzchnię płytek / kamienia. Aby usunąć pozostały film / nalot
z fugi (w ciągu 24 godzin), wyszoruj obszar mieszaniną 7,5 litra
czystej wody i 118 ml białego octu. Przeprowadź test, aby
zweryfikować wyniki na polerowanych kamieniach. Spłucz czystą
wodą i pozostaw do wyschnięcia. Sprawdź powierzchnię fugi i
napraw w razie potrzeby świeżo wymieszaną zaprawą. W
przeciwieństwie do filmu/nalotu z zaprawy cementowej, którą
można wypolerować następnego dnia, film/nalot ze
SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT, który utwardzi się na
powierzchni płytki, może być trudny do usunięcia. Po
wyschnięciu płytki należy sprawdzić powierzchnię płytek w
odpowiednim oświetleniu. Użyj STONETECH® EPOXY GROUT
HAZE & COATING STRIPPER, jeśli film/nalot utwardził się i jest
trudny do usunięcia.
Gotową powierzchnię chronić przed ruchem pieszym przez co
najmniej 24 godziny w temperaturze 21 ° C. Nie wystawiać
zaprawy na działanie kwaśnych środków czyszczących przez 7
dni. Pozostawić fugę do utwardzenia przez 10 dni w
temperaturze 21 ° C przed użyciem w zastosowaniach

F.7.3.12 - 0315

6. DOSTĘPNOŚĆ I CENA
Dostępność

Materiały LATICRETE® dostępne są na całym świecie. W celu
uzyskania informacji o dystrybutorze prosimy o kontakt z
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico:
+39 059 535540
info@laticreteeurope.com
Informacje na temat dystrybutorów on-line znajdują się na stronie
www.laticrete.eu.
Cena
Skontaktuj się z LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
aby uzyskać niezbędne informacje i ceny.

7. GWARANCJA

8. KONSERWACJA

Produkty LATICRETE® i LATAPOXY® są produktami wysokiej
jakości zaprojektowanymi w taki sposób, aby osiągnąć
długotrwałe efekty przy minimalnych wymaganiach w zakresie
konserwacji, jednakże ich właściwości i trwałość mogą zależeć
od poprawności konserwacji oraz stosowanych środków
czyszczących
LATICRETE zaleca stosowanie produktów powierzchniowych
STONETECH® do ochrony, czyszczenia i ulepszania
powierzchni kamiennych, murowanych, płytek i fug. Użyj
STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER
do pozostałości epoksydowego filmu/ nalotu, który utwardził się
na powierzchni płytek i jest trudny do usunięcia.

9. SERWIS TECHNICZNY

Pomoc techniczna
W celu uzyskania informacji telefon kontaktowy Hotline:
+39 059 535540
technicalservices@laticreteeurope.com
Literatura Techniczna i Karty Bezpieczeństwa
Aby uzyskać dostęp do literatury technicznej i kart
bezpieczeństwa,
odwiedź
naszą
stronę
internetową
www.laticrete.eu.
Ostrzeżenie
Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie, mimo iż są
oparte na wiedzy uzyskanej przez wiele lat aplikacji, mają
charakter orientacyjny. Firma LATICRETE® nie może
bezpośrednio kontrolować warunków stosowania oraz sposobów
aplikowania produktów dlatego nie ponosi żadnej
odpowiedzialność w związku z ich użyciem. Osoby, które chcą
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stosować produkty LATICRETE®, muszą przeprowadzić
odpowiednie testy w celu określenia specyfiki danego miejsca
użycia. Podane wyniki są typowe, ale odzwierciedlają
zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste parametry w
terenie będą zależały do metody aplikacji i warunków
miejscowych.
Produkty LATICRETE objęte są gwarancją w granicach
określonych przez nasze ogólne warunki sprzedaży oraz w
granicach korespondencji związanej ze specyfikacjami
technicznymi i obowiązującymi certyfikatami, jak wyraźnie
wskazano w kartach produktu, dokumentacji lub odpowiednich
dokumentach technicznych.

10. DOKUMENTACJA

Dodatkowe informacje o produktach są dostępne na naszej
stronie internetowej pod adresem laticrete.eu.
Poniżej znajduje się lista powiązanych dokumentów:
▪ DS230.13EU: 1 rok gwarancji na produkt
▪ DS 230.10EU: 10-letnia gwarancja na system
▪ T-1099EUR-1120: Broszura dotycząca fug i uszczelniaczy
▪ T-1097EUR-1120: Karta kolorów fug i silikonówLATICRETE®
▪ TDS 192: Instalacja płytek ceramicznych w basenach
▪ TDS 176: układanie płytek i spoinowanie w wysokich
temperaturach
▪ TDS 400: Poradnik dotyczący fug
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