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WHITE 600

KAMNÁŘSKÁ PERLINKA SILATERM

Bílé kamnářské lepidlo s tepelnou odolností do 600 °C s keramicko-hydraulickou vazbou. Doba zpracovatelnosti je cca 40–50
minut. Není určen do přímého kontaktu s ohněm. Zrnitost lepidla
je 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Aplikuje se speciálně jako
nosná vrstva pro kamnářskou perlinku a pro zdění druhých plášťů
krbů a hypokaustů. Zdí se s ním liaporové tvarovky, akumulační
tvarovky a šamoty. V pytli se nachází 25 kg suché směsi.

Kamnářská perlinka SILATERM vyniká nehořlavostí a tepelnou
odolností 550 °C. Je také odolná vůči kyselému a zásaditému
prostředí, což je u kamnářských malt a lepidel také velmi důležitou
vlastností. V roli je 50x1 bm (50 m2).

SILATERM MODEL
Je nejpoužívanější kamnářská omítka s tepelnou odolností 200 °C
a zrnitostí 0–63 mm. Tato zrnitost je vizuálně velmi podobná hojně
používaným standardním štukům v dnešních interiérech. Výhoda
této kamnářské omítky spočívá také ve faktu, že ji můžete nanášet
ve vrstvách do 5 cm a jinak designově upravovat (strukturovat).
Dají se s ní vyrovnávat různé nerovnosti. Nanáší se nerezovým hladítkem, stáčí filcovým hladítkem a strukturuje molitanovým hladítkem. Doba zpracovatelnosti je cca 45 minut. Omítku lze napojovat
a opravovat bez viditelných vizuálních nežádoucích vlivů.

FINISH
Jedná se o designovou velmi jemnou brousitelnou kamnářskou
omítku s tepelnou odolností 200 °C a zrnitostí 0–40 μm. Nanáší
se gletovací špachtlí, či hladítkem. Brousí se jemnou mřížkou na
sádrokarton či brusným papírem. Doba zpracovatelnosti je 2–3 hodiny. Omítku lze napojovat a opravovat bez viditelných vizuálních
nežádoucích vlivů.

ST – H
Jde o hrubou kamnářskou omítku se zrnitostí 1,5mm odolávající
200°C. Nanáší se gletovacím hladítkem. Stáčí se nejlépe plastovým
hladítkem. Doba zpracovatelnosti omítky trvá 90 minut. Omítku
nelze napojovat. Vždy je třeba dodělat celou nanášenou plochu.
Jako jediná je tato omítka vhodná i do exteriéru.

KAMMAL 30
Jedná se o čistě hydraulickou kamnářskou maltu určenou do
přímého kontaktu s ohněm. Tepelná odolnost je 1 100 °C. Doba
zpracovatelnosti 20–30 min. Zrnitost malty je 0–1 mm s hrubou zrnitostní křivkou. Lze jej použít jako nosnou vrstvu pro kamnářskou
perlinku, malta je ale hrubší a jedná se o tmavý podklad, který může
u omítky prosvítat. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých
plášťů hlavně z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských
keramických tahů. Malta je velmi pevná. Jedná se o nejvhodnější
maltu pro venkovní aplikace. V pytli se nachází 25 kg suché směsi,
nebo dóza o obsahu 1 kg (opravná sada).

HAFŤÁK
Je keramicko-hydraulická malta do přímého kontaktu s ohněm.
Hafťák odolává 1 100 °C. Doba zpracovatelnosti 20–30 min. Zrnitost malty 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Lze použít jako
nosná vrstva pro kamnářskou perlinku, jedná se ale o tmavý podklad. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých plášťů hlavně
z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských keramických tahů.
V pytli se nachází 5 nebo 25 kg suché směsi.

UNIVERZÁLNÍ TMEL SILATERM
Používá se na lepení kalcium-silikátů, šamotů, liaporových
a žárobetonových tvarovek, kamnářských tahů, plášťů sálavých
vyzdívek, izolačních desek a provádějí se s ním veškeré opravy
topidel. Má odolnost 1260 °C. Tmel je určen k přímému kontaktu
s ohněm. Disponuje chemickou vazbou. Balení vědro 6 kg.
Před použitím kvalitně promíchejte oddělené vodní sklo. Tmel je
připraven k použití.

Více informací se dozvíte na specializovaných školeních, nebo na kontaktech:
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