
Suregrout Si/ StatiWall Si
KARTA TECHNICZNA
Skład:
 - Piasek kwarcowy 0/0,8 mm
 -  Spoiwo wg DIN EN 197
 -  Dodatki do zapraw

Kolor - szary

Forma dostawy:
 - Worki 25kg
 -  Worki 5kg

Wydajność:
5 kg suchej masy w połączeniu z 1 litrem wody daje około 6 litrów got-
owej zaprawy.

Przeznaczenie:
StatiWall S – do murów z cegły, materiałów lekkich i mieszanych.
Suregrout Si / StatiWall Si jest przeznaczony do stosowania w systemie 
napraw pęknięć  murów za pomocą prętów spiralnych SAVER.

Właściwości:
 -  Sucha  zaprawa  wg  EN  998-2  oraz DIN V 18580
 -  odporna na mróz i warunki atmosferyczne
 -  Wytrzymałość na ściskanie:
 -  po 1 dniu 43,3 N/mm²
 -  po 7 dniach 54,5 N/mm²
 -  po 28 dniach > 55,0 N/mm²
 -  Wytrzymałość na zginanie > 9 N/mm²
 -  Podciąganie kapilarne wody 0,05 kg/m²
 - możliwość pompowania

Mieszanie i aplikacja :
Zaprawę Suregrout Si / StatiWall Si wymieszać z wodą w stosunku 5kg 
zaprawy + 1Litr wody za pomocą mieszadła mechanicznego. Mieszanie 
ręczne niedopuszczalne. Odczekać 2-3 minuty. Ponownie wymieszać.
Rozrabiać tylko takie ilości zaprawy jakie można zużyć w ciągu 30 minut.
Aplikować w wycięte bruzd za pomocą pistoletu do zapraw lub fugowan-
icy. Minimalna temperatura powietrza i podłoża +5°C!

Wskazówki 
Dane zawarte w niniejszej karcie odpowiadają naszemu aktualnemu 
doświadczeniu i stanowi wiedzy. Nie zwalnia to wykonawcy z koniecznoś-
ci przeprowadzenia prób na obiekcie w zakresie stosowania i aplikacji 
materiału. Nasze dokumenty techniczne nie mogą być traktowane jako 
prawnie wiążące przyrzeczenie dla danego obiektu. Wszelkie prawa włas-
ności i obowiązujące prawa i regulacje muszą być przestrzegane przez 
odbiorcę naszych produktów na własną odpowiedzialność. zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produktach i ich 
opakowaniach. obowiązują nasze zasady i warunki.

Magazynowanie:
Chronić przed wilgocią i mrozem. Termin przydatności do użycia 6 
miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Pełne dane dotyczące zasad bezpieczeństwa znajdują się w karcie charak-
terystyki substancji niebezpiecznych.

 




