Risanare Antisale je směs obsahující výběr z Portlandského cementu, křemičitý písek a speciální
přísady, které tvoří bariéru proti vodě rozpustným solím při vzlínající vlhkosti.
Antisale brání transportu vody a následnému úniku solí a tvorbě výkvětů. Je to ideální základ pro
další kroky odvlhčování.

Použití

Technická specifikace

Antisale lze použít i na vlhké a degradované stěny, a to jak na
vnitřní i vnější, v garážích, sklepech nebo u nadzemních
konstrukcí. Antisale vytváří ochranou bariéru a konsoliduje
kamenné, smíšené a cihlové zdivo.

Složení

Portlandský cement, křemičitý písek, přísady

Balení

25 kg kbelík

Spotřeba

cca 1,5 kg na m2

Vzhled

Prášek

Barva

Světle šedá

Směšovací poměr

1 díl vody : 3 díly Antisale

Aplikační tloušťka

1-2 mm v závislosti na podkladu

Skladování

Skladujte dokonale uzavřené na krytém a suchém
místě

Minimální pracovní
teplota

+ 5° C

Datum spotřeby

12 měsíců v originálním balení (od +5° C do +35° C)

Antisale je jednosložková směs. K vytvoření malty stačí pouze
přidat čistou vodu.

Aplikace
Příprava povrchu
1)
2)

3)

Odstraňte omítky 1 metr nad postiženou oblast
Důkladně očistěte odhalené zdivo, odstraňte prach,
výkvěty a nekonzistentní části a důkladně opláchněte
vodou.
Navlhčete povrch, který má být ošetřen.

Příprava malty
1)
2)

Smíchejte Antisale s čistou vodou v poměru (1 díl
vody na 3 díly směsi Antisale)
Rozmíchejte pomocí ručního míchadla při nízkých
otáčkách až do získání krémovité konzistence.

Upozornění

Aplikace
1)
2)

Naneste první vrstvu Antisale na odhalené zdivo
pomocí plochého štětce nebo válečkem.
Počkejte pár hodin a naneste druhou vrstvu. Nanášíteli druhou vrstvu další den, zvlhčete povrch opět vodou.

Udržujte obaly uzavřeny. Otevřete těsně před použitím.
Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Vyhněte
se vlhkosti a vodě. Používejte rukavice a ochranné brýle.
Vyhněte se použití výrobku v nepříznivých povětrnostních
podmínkách: mlha, přímé sluneční záření, vytrvalý déšť, mráz.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ecobeton Italy® je držitelem certifikátu ISO 14001 - systém
environmentálního managementu.

Internetová prezentace:
www.izolace-ecobeton.cz
Technická podpora:
info@izolace-ecobeton.cz
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