ȘAPĂ DE EGALIZARE
Produs utilizat pentru obținerea de șape normale, pe bază de ciment, pe suporturi
clasice din beton, în scopul nivelării suprafețelor sau ca strat de bază pentru șapa
autonivelantă.

Tip adeziv : Șapă pe bază de ciment, clasa CT-C20-F4-AR2, conform SR
EN 13813:2003.
Compoziție : Ciment, adaosuri minerale, aditivi.
Mod de utilizare : Șapa se amestecă într-un malaxor cu funcționare
continuă, cuplat la o mașină de turnat șape. Pentru omogenizare se va utiliza
numai apă curată și rece, în raport de 1:11 cu material uscat (4,5 litri de apă
pentru 40 kg material). Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, portantă,
desprăfuită, cu aderența la mortare pe bază de ciment, cu o vechime de minim
28 zile. Șapa se toarnă pe suport, se compactează și se nivelează, utilizându-se
un dreptar. Grosimea minimă a stratului va fi de aproximativ 4 cm. Pe durata
punerii în operă și în perioada de priză a produsului, temperatura suportului, a
șapei și aerului vor fi cuprinse între 5° C si 30° C. Șapa se va uda superficial
timp de minim 7 zile de la aplicare (nu este indicată uscarea rapidă a șapei).

Date tehnice :
Necesar de apă : 4,5 l pentru 40 kg material
Timp de punere în operă : 1 - 2 ore
Granulația maximă : 1.4 mm2
Rezistența la încovoiere : > 4 N/mm2
Rezistența la compresiune : > 20 N/mm2
Rezistența la uzură BCA : < 200 μm
Continut de Cr6+ : sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului
Consum specific : 20 kg/m2/cm grosime
Depozitare : în spaţiul uscat, interval de temperatură 5–35 oC
Ambalare : saci de hârtie a câte 40 kg, cu polietilenă între straturi, prevăzuţi
cu valvă pentru însăcuire, 35 saci pe palet (1400 kg)
Durata de valabilitate : 12 luni de la data fabricației
Măsuri de siguranță : Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii.
În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multă apă și se va consulta
medicul. În cazul înghițirii accidentale, se va consulta medicul,
prezentându-i acestuia ambalajul produsului.
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