
Einfach. Flexibel. Beständig.

Technický list

Ω rychleschnoucí, doba odvětrání ca 5 min. (první vrstva)  Ω bezrozpouštědlová a s velmi nízkým obsahem 
emisí - EC 1 Plus  Ω jednosložková & připravená k okamžitému použití  Ω obzvláště vhodná pro beztlakově 
odtékající vodu pod podlahovou krytinou, např. ve sprchových koutech  Ω aplikovatelná válečkem nebo špachtlí

AKKIT 301 
TĚSNÍCÍ FOLIE TEKUTÁ

40041-A04/01 AKKIT 301 - Těsnící folie tekutá, platí od: 1.12.2014.

 Vlastnosti produktu
Bezrozpouštědlová, rychleschnoucí, vodotěsná, jednosložková, trvale elastická, bezešvá a be-
zespará tekutá těsnící hmota s velmi nízkým obsahem emisí, připravená k okamžitému použití.

 Použití 
K bezesparému těsnění v interiéru proti beztlakově odtékající vodě přímo pod keramickým 
obkladem ve sprchách, sprchových koutech, koupelnách. Odpovídá ČSN EN 14891, splňuje 
požadavky technických listů ZDB O | AO1 | AO2 v oblasti neregulované stavebním dozorem, 
jakož i třídě odolnosti proti vlhkosti A1, v oblasti regulovatelné stavebním dozorem podle 
Seznamu stavebních předpisů A a normy ON B 2207/ONR 22207 W1 - W3. Vhodná pro 
podlahové vytápění.

 Údaje o produktu 
Forma dodávky:  kbelík 4 kg kbelík 8 kg
Skladování: 
Skladovatelné v suchu na dřevěných roštech v neporušeném originálním balení po dobu ca 
12 měsíců.

 Technické údaje 
Spotřeba:  ca 1,5 kg/m2 na mm vrstvy
Pracovní kroky: nános nutný 2krát (ca 1 mm)
Teplota zpracování:  > + 5°C
Barva:  modrá
Doba odvětrání:  1. vrstva: ca 5 min.
Obkládání:  po ca 3 hod.

 Zkoušeno podle 
EC 1 Plus  
EN 14891

 Zpracování 
Doporučené nářadí: pěnový váleček nebo váleček z jehněčí kůže, hladítko. Podklad: Podklad 
musí být suchý, nezamrzlý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistoty, oleje, 
mastnot, separačních prostředků a volných částic a musí odpovídat požadavkům aktuálně 
platných norem. Vhodné na beton, pórobeton, hotové omítky na cementové bázi, sádrové 
stavební materiály, dřevo, desky z tvrzené pěny, dlažby. Nevhodné pro místa zatížená tlakovou 
vodou a v exteriéru. Předúprava: Citlivé podklady je zapotřebí vhodně upravit. Zkontrolujte 
podklad na jeho zralost pro pokládku.Zpracování: Nanášejte materiál přímo z nádoby pomocí 
vhodného nářadí ve dvou na sobě nezávislých pracovních krocích v celistvé a rovnoměrné 
tloušťce vrstvy po celé ploše. Mezi jednotlivými pracovními kroky musí vrstva dostatečně 
zaschnout. Do styků stěn a podlah zapracujte Akkit 302 – Těsnící pásku. Po použití omyjte 
nářadí vodou.

 Pro perfektní systém 
Produkty AKKIT

 Důležitá upozornění 
Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu! Nezpracovávejte při 
teplotách pod +5°C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, 
vyšší teploty tyto procesy urychlují! Nepřidávejte žádné cizí materiály!

Bezpečnost práce: 
Specifické informace o výrobku týkající se jeho složení, manipulace, čištění, odpovídajících 
opatření a likvidace najdete v bezpečnostním listu.

Tento list je založen na rozsáhlých zkušenostech, má v úmyslu podle nejlepšího vědomí poradit, nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztah ani vedlejší povinnost 
z kupní smlouvy. Kvalitu našich materiálů garantujeme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Uvedeny jsou rovněž omezené informace, které mohou pomoci snížit možná 
rizika chyb. Přirozeně není možné v plné výši zahrnout všechny případné současné a budoucí případy použití a zvláštnosti. Informace, které lze u odborníků považovat za známé, byly 
vynechány. Uživatel nemůže být zproštěn konzultace při nejasnostech, odzkoušení na vlastní odpovědnost přímo na místě, stejně jako odborného zpracování. Vydáním nového znění 
tiskopisu ztrácí tento výtisk svou platnost.
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