TECHNICKÝ LIST

SAKRET Sand

zásypový písek

Jemný suchý křemičitý zásypový písek.
Oblast použití:
• pro vnější prostředí
• jemný zásypový písek do spár betonových dlažeb
• hygienicky nezávadný
• vhodný do dětských pískovišť
• vhodný do hřišť pro plážový volejbal
• k vylepšení zahradnických substrátů
• lze použít pro uložení a obsypání různých instalací a rozvodů
• v zimním období lze použít jako posyp chodníků a komunikací
Složení materiálu:
Přírodní jemný suchý křemičitý písek.
Technické vlastnosti:
zrnitost
0 – 0,5 mm

Požadavky na podklad:
Zpracování:
Zajištění kvality:
Balení:
Likvidace obalu:
Způsob a doba skladování:

sypná hmotnost suché směsi
vlhkost
Podklad musí být čistý a suchý.

1570 kg/m3
max. 0,3 %

• rovnoměrně zaplňujeme spáry dlažby pomocí koštěte
• ostatní postupy dle druhu použití
Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.
V papírových ventilových pytlích po 25 kg.
Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.
Při skladování chránit před mechanickým poškozením, působením vody
a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75%). Při těchto podmínkách je doba skladování neomezená.

Bezpečnost:

Nejedná se o látku nebezpečnou, ale je nutné dbát obvyklých opatření
na ochranu zdraví. Zabránit styku s očima, nevdechovat prach.

První pomoc:

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, projeví-li se potíže, vyhledejte lékařské ošetření.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož
i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení
se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.
Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.
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