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ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS (1-6 mm)
Jemnozrná cementová špárovacia hmota
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• predlžená farebná trvanlivosť
• odolná voči hubám a plesni
• pre keramické a kameninové obklady a dlažby
• ideálne hladká
• flexibilná – na podlahové vykurovanie sadrokartónové dosky, terasy

O
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ZHODNÝ
S EURÓPSKOU
NORMOU
EN 13888

joint width

■■ Určenie

■■ Technické údaje

Je vhodná pre špárovanie keramických obkladov a dlažieb v suchých, vlhkých a mokrých
miestnostiach – kuchyne, kúpelne, chodby a pod., v interiéroch a exteriéroch budov.
Umožňuje špárovanie obkladov a dlažieb náchylných na deformácie – je flexibilná, odporúča
sa na: pevné drevotrieskové a sadrokartónové dosky, podlahové a stenové vykurovanie,
balkóny, terasy a fasády.
Je súčasťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu s farebne zladenými
sanitárnymi silikónami, ukončovacími lištami ATLAS a ostatnými špárovacími hmotami ATLAS.

Špárovacia hmota ATLAS sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom najvyššej
kvality cementového pojiva, kameniva, plnidiel, farbiv a špeciálne vybraných
modifikačných prostriedkov.

Druh lepených obkladačiek – malý a stredný formát, keramické (glazované, terakota,
gres, mozaika), kamenina, sklenená mozaika.
Druhy podkladov – vyššie uvedené a tiež cementové, vápennocementové a sádrové
omietky, cementové a anhydritové potery, neomietnuté steny, OSB dosky.

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca 1,15 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní)

cca 1,45 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní)

cca 1,65 kg/dm3
0,30-0,33 l/1 kg

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

0,60-0,66 l/2 kg
1,50- l,65 1/5 kg
3,00-3,30 l/10 kg

■■ Vlastnosti

Min./max. hrúbka špáry

1 mm/6 mm

Systém COLOR PROTECT – predĺžuje stálofarebnosť špáry - bráni vzniku farebných zmen
a výkvetov (špárovací tmel sa vyrába na báze hlinitanového cementu), odoláva špine, ÚV
žiareniu a destrukčným vplivom olejov a detergentov; Vysoký stupeň homogenity špárovacej
hmoty znižuje citlivosť k farebným zmenám v závislosti od množstva zámesovej vody, čo
značne omedzuje riziko vzniku farebných rozdielov.
Systém MYKO BARIÉRA – preventívne chrání špáru pred vznikom plesní, hub a rias - vďaka
tomuto systému si špára veľmi dlho uchovává kvalitný vzhľad a prispieva k príjemnému
prostrediu v miestnostiach.
Vysoká mechanická odolnosť – nepraská, je oteruvzdorná.
Zvýšena prídržnosť k okrajom obkladačiek a dlaždíc – veľmi dobre prilieha k okrajom
i v prípade veľkých deformácií obkladu alebo dlažby, v priebehu viazania nevznikajú vrypy.
Dovoľuje získať ideálne hladký povrch – obsahuje veľmi jemnú drť.
Vyznačuje sa nízkou nasiakavosťou.
Vyrába sa v 31 farebných odtieňoch – zladených s koloristikou špárovacích hmôt, silikónov
a ukončovacích líšt ATLAS.

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolitá
teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia

cca 5 minút

Doba spracovateľnosti

do cca 2 hodiny

Čistenie obkladu po špárovani

Po10-20 minútach

Pochôdznosť

cca po 24 hodinách

Plná zaťažitelnosť

cca po 24 hodinách

■■ Technické požiadavky
Výrobok spĺňa požiadavky PN-EN 13888:2010. Národné prehlásenie o zhode
č. 009 zo dňa 25.10.2004.
PN - EN 13888:2009
Cementová špárovacia hmota so zlepšenými parametrami: vysoko
oteruvzdorná, so zníženou nasiakavosťou
Trieda

CG2 WA

Pevnosť v ohybe v suchých podmienkách a po
cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 3.5 N/mm2

Pevnosť v tlaku v suchých podmienkách a po
cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 15 N/mm2

Zmrštenie

≤ 2 mm/m

Oteruvzdornosť

≤ 1000 mm3

Absorpcia vody - po 30 min.
- po 240 min.

≤2g
≤5g

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu radiačnej
hygiény.

www.atlas.com.pl
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■■ Špárovanie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu

Špáru je potrebné dôkladne očistiť. Priestor špáry by mal mať rovnakú hĺbku, preto sa odporúča
v priebehu lepenia odstraňovať prebytok lepidla. Špárovanie je možné začať po zaschnutí
lepidla, minimálne po uplynutí 24 hodín po prilepení obkladačiek alebo dlaždíc. V prípade
použitia lepidla ATLAS MIG alebo ATLAS PLUS EXPRESS je možné začať špárovať po uplynutí
4 hodín. Pred zahájením práce povrch dlažby a obkladov je potrebné očistiť mokrou hubou
a ľahko zvlhčiť priestor špáry (zvlášť v prípade, pokiaľ lepidlo je úplne suché alebo v prípade
opráv – v miestach po starej špárovacej hmote).

Príprava špárovacej hmoty

Zmes z papierového vreca nasypať do nádoby s odmeraným množstvom zámesovej vody
(miešacie pomery sú uvedené v Technických údajoch) a premiešať ručne alebo vŕtačkou
s miešacím nástavcom až do hladkej konzistentnej hmoty. Takto pripravenú hmotu odstaviť
na 5 minút z dôvodu technologickej prestávky, následne ešte raz premiešať. Hotová hmota
je spracovateľná po dobu cca 2 hodín.

Špárovanie

Špárovacu hmotu nanášať hlboko a tesne do priestoru špáry pomocou gumového hladidla.
Hladidlo držať pod úhlom cca 45° k okrajom obkladačiek alebo dlaždíc.

Čistenie a ochrana

Čistenie je možné začať po predbežnom stvrdnutí hmoty, tzn. po 10 – 20 minutách. Používať
vlhké, tvrdé huby s väčšimi pórmy. Minimálne prvé tri dni viazania na špáru nesmie pôsobiť príliš
nízka teplota (menej ako +5°C), nadpriemerná vlhkosť a dážď. Špáru je potrebné chrániť pred
príliš intenzívnym schnutím. Pre optimálne podmienky viazania hmoty je potrebné niekoľko
prvých dní udržiavať špáry vlhké napr. omývať povrch čistou vodou. Skutočný farebný odtieň
špára dostane po celkovom uschnutí tzn. po 2 – 3 dňoch.

Prevádzka

Pochôdznosť je možná po cca 24 hodinách po špárovaniu. Pre obmedzenie nasiakavosti špáry
a zvýšenie odolnosti voči špine sa odporúča použiť ochranný prostriedok ATLAS DELFIN
po celkovom uschnutí tzn. po cca 2 týždňoch.

■■ Spotreba
V závislosti od šírky a hĺbky špáry, druhu a rozmerov použitých dlaždíc
alebo obkladačiek.
Rozmery obkladačiek
alebo dlaždíc [cm]

Šírka špáry [mm]

Spotreba [kg/m2]

Mozaika

2.0

cca. 0.80

10 x 10

3.0

cca. 0.44

15 x 15

3.0

cca. 0.50

20 x 25

3.0

cca. 0.38

30 x 30

3.0

cca. 0.38

■■ Dôležité dodatočné informácie
• Pred špárovaním celého obkladu sa odporúča urobiť skúšku špárovania
na malej ploche (najlepšie na odpade obkladačky) a kontrolne plochu
umyť za účelom zistenia vplivu špárovacej hmoty na použitý druh
obkladačiek alebo dlaždíc.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy v jednom
mieste používať špárovacu hmotu s rovnakým dátumom výroby a číslom
výrobnej šarže.
• Silikóny a špárovacie hmoty sa vyrábajú na báze rôznych druhov poiva,
preto sa od seba líšia hladkosťou a stupňom lesku. Tieto faktory prírodným
spôsobom vytvárajú farebný odtieň pre každý druh výrobku.
• Použitie nevhodného množstva zámesovej vody môže spôsobiť zhoršenie
parametrov hmoty a ovplivniť farebný odtieň.
• Pri rozdieloch v hĺbke špáry alebo ak obklad bol príliš rýchlo umytý, môže
vzniknúť efekt nerovnomerného farebného odtieňa.
• Na špáry v namáhaných miestach (vonkajšie a vnútorné hrany, dilatácie)
sa odporúča používať UKONČOVACIE LIŠTY ATLAS alebo trvale pružnú
hmotu, napr. sanitárny silikón ATLAS SILTON S.
• Pracovné náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne
odstranitelné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.
• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty
a pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť
pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže
mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosah detí.
Po pridaní zámesovej vody vykazuje špárovacia hmota ľahkú zásaditú
reakciu. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne
vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný
odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie.
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych
vreciach, v suchých podmienkach (najlepšie na paletách). Chrániť pred
vlhkosťou. Doba skladovania výrobku za podmienok zhodných s uvedenými
požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 2 kg, 5 kg, 10 kg.
Paleta: 1000 kg vo vreciach 2 kg, 1000 kg vo vreciach 5 kg, 1000 kg
vo vreciach 10 kg.
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 07.07.2011

katalóg technických kariet
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• na keramické a kameninové obklady a dlažby
• umožňuje špárovanie múrov z tehly, blokov, sklenených tvárnic
• na cokle, ohrady a komunikačné tahy
• odolný voči vrypom a prasklinám

STOP

ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS - ŠIROKÝ (4 - 16 mm)
Hrubozrná cementová špárovacia hmota
O
MYK RA
BARIÉ

ZHODNÝ
S EURÓPSKOU
NORMOU
EN 13888

joint width

■■ Určenie

■■ Technické údaje

Je vhodná pre špárovanie všetkých druhov obkladov a dlažieb v suchých, vlhkých
a mokrých miestnostiach – kuchyne, kúpelne, chodby a pod., v interiéroch a zvlášť
exteriéroch budov.
Odporúča sa pre obkladačky a dlaždice veľkých rozmerov – z tehál, tvárnic, sklenených blokov.
Je možné zvýšiť elasticitu a rozšíriť okruh použitia – po pridaní ELASTICKEJ EMULZIE ATLAS
je možné špárovanie obkladov a dlažieb na balkónoch, terasách, fasádach, na podlahovom
a stenovom vykurovaní.
Je súčasťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu s farebne zladenými
sanitárnymi silikónami, ukončovacími lištami ATLAS a ostatnými špárovacími hmotami ATLAS.

ŠPÁROVACIA HMOTA ATLAS - ŠIROKÁ sa vyrába vo forme suchej zmesi
s podielom najvyššej kvality cementového pojiva, kameniva, plnidiel,
farbiv a špeciálne vybraných modifikačných prostriedkov.

Druh lepených obkladačiek – stredný a veľký formát, keramické (glazované, terakota,
gres, tehly, tvárnice), cementové, kameninové, sklenené bloky.
Druhy podkladov – cementové, vápennocementové a sádrové omietky, cementové
a anhydritové potery, neomietnuté steny.

■■ Vlastnosti
Systém MYKO BARIÉRA – preventívne chráni špáru pred vznikom plesní, hub a rias - vďaka
tomuto systému si špára veľmi dlho uchováva kvalitný vzhľad a prispieva k príjemnému
prostrediu v miestnostiach.
Zvýšena prídržnosť k okrajom obkladačiek a dlaždíc – veľmi dobre prilieha k okrajom
i v prípade veľkých deformácií obkladu alebo dlažby, v priebehu viazania nevznikajú vrypy.
Obsahuje hrubé zrno – povrch špáry má prirodzený vzhľad, ktorý veľmi dobre ladí
s cementovým alebo kameninovým obkladom.
Vyznačuje sa vysokou mechanickou odolnosťou – nepraská, je oteruvzdorný.
Vyznačuje sa nízkou nasiakavosťou.
Vyrába sa v 7 farebných odtieňoch – biely, béžový, tehlový, tmavohnedý, šedý,
tmavošedý, grafitový. Farebné odtienie sú zladené s koloristikou špárovacích hmôt,
silikónov a ukončovacích lišt ATLAS.

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca 1,4 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní)

cca 1,5 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní)

cca 1,75 kg/dm3
0,25 l/1 kg

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

cca 1,25 1/5 kg
cca 6,25 l/25 kg

Min./max. hrúbka špáry

4 mm / 16 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu
a tiež okolná teplota

+5 °C až +25 °C

Doba zretia

cca 5 minút

Doba spracovateľnosti

cca 2 hodiny

Čistenie obkladu po špárovaní

Po10-20 minútach

Pochôdznosť

cca po 24 hodinách

Plná zaťažitelnosť

cca po 24 hodinách

■■ Technické požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 13888:2010. Národné prehlásenie
o zhode č. 031 zo dňa 11.10.2004.
PN - EN 13888:2009
Cementová špárovacia hmota so zlepšenými parametrami: vysoko
oteruvzdorná, so zníženou nasiakavosťou
Trieda

CG2 WA

Pevnosť v ohybe v suchých podmienkách a po
cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 3.5 N/mm2

Pevnosť v tlaku v suchých podmienkách a po
cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 15 N/mm2

Zmrštenie

≤ 2 mm/m

Oteruvzdornosť

≤ 1000 mm2

Absorpcia vody - po 30 min.
- po 240 min.

≤2g
≤5g

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu
radiačnej hygiény.

www.atlas.com.pl
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■■ Špárovanie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu

Špáru je potrebné dôkladne očistiť, odstrániť prach a iné nečistoty. Priestor špáry by mal
mať rovnakú hĺbku, preto sa odporúča v priebehu lepenia obkladov a dlažieb odstraňovať
prebytok lepidla. Špárovanie je možné začať po zaschnutí lepidla, minimálne po uplynutí
24 hodín po prilepení obkladačiek alebo dlaždíc. V prípade použitia lepidla ATLAS MIG
alebo ATLAS PLUS EXPRESS je možné začať špárovať po uplynutí 4 hodín. Pred zahájením
práce povrch dlažby a obkladov je potrebné očistiť mokrou hubou a ľahko zvlhčiť priestor
špáry (zvlášť v prípade, pokiaľ lepidlo je úplne suché alebo v prípade opráv – v miestach
po starej špárovacej hmote).

Príprava špárovacej hmoty

Zmes z papierového vreca nasypať do nádoby s odmeraným množstvom zámesovej vody
(miešacie pomery sú uvedené v Technických údajoch) a premiešať ručne alebo vŕtačkou
s miešacím nástavcom až do hladkej konzistentnej hmoty. Takto pripravenú hmotu odstaviť
na 5 minút z dôvodu technologickej prestávky, následne ešte raz premiešať.
Pri použití ELASTICKEJ EMULZIE ATLAS, špárovaciu zmes je potrebné nasypať do roztoku emulzie
pripraveného v pomere: 10 kg suchej zmesi na roztok z 1 kg emulzie a 1,7 l vody. Ďalšie práce
vykonávať rovnako ako v predchádzajúcom prípade. V každom prípade pripravenú špárovaciu
hmotu je potrebné spotrebovať v priebehu cca 2 hodín.

Špárovanie

Špárovacu hmotu nanášať hlboko a tesne do priestoru špáry pomocou gumového hladidla.
Hladidlo držať pod úhlom cca 45° k okrajom obkladačiek alebo dlaždíc.

Čistenie a ochrana

Čistenie je možné začať po predbežnom stvrdnutí hmoty, tzn. po 10 – 20 minutách. Používať
vlhké, tvrdé huby s väčšimi pórmy. Minimálne prvé tri dni viazania na špáru nesmie pôsobiť príliš
nízka teplota (menej ako +5°C), nadpriemerná vlhkosť a dážď. Špáru je potrebné chrániť pred
príliš intenzívnym schnutím. Pre optimálne podmienky viazania hmoty je potrebné niekoľko
prvých dní udržiavať špáry vlhké napr. omývať povrch čistou vodou. Skutočný farebný odtieň
špára dostane po celkovom uschnutí tzn. po 2 – 3 dňoch.

Prevádzka

Pochôdznosť je možná po cca 24 hodinách po špárovaní. Pre obmedzenie nasiakavosti
špáry a zvýšenie odolnosti voči špíne sa odporúča použiť ochranný prostriedok ATLAS
DELFIN po celkovom uschnutí tzn. po cca 2 týždňoch.

■■ Spotreba
V závislosti od šírky a hĺbky špáry, druhu a rozmerov použitých dlaždíc
alebo obkladačiek.
Rozmery obkladačiek
alebo dlaždíc [cm]

Šírka špáry [mm]

Spotreba [kg/m2]

45 x 45

4,0

cca 0,57

60 x 60

5,0

cca 0,60

■■ Dôležité dodatočné informácie
• Pred špárovaním celého obkladu sa odporúča urobiť zkúšku špárovania
na malej ploche (najlepšie na odpade obkladačky) a kontrolne plochu
umyť za učelom zistenia vlivu špárovacej hmoty na použitý druh
obkladačiek alebo dlaždíc.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy v jednom
mieste používať špárovacu hmotu s rovnakým dátumom výroby a číslom
výrobnej šarže.
• Silikóny a špárovacie hmoty sa vyrábajú na báze rôznych druhov poiva,
preto sa od seba líšia hladkosťou a stupňom lesku. Tieto faktory prírodným
spôsobom vytvárajú farebný odtieň pre každý druh výrobku.
• Použitie nevhodného množstva zámesovej vody môže spôsobiť zhoršenie
parametrov hmoty a ovplivniť farebný odtieň.
• Pri rozdieloch v hĺbke špáry alebo ak obklad bol príliš rýchlo umytý, môže
vzniknúť efekt nerovnomerného farebného odtieňa.
• Na špáry v namáhaných miestach (vonkajšie a vnútorné hrany, dilatácie)
sa odporúča používať UKONČOVACIE LIŠTY ATLAS alebo trvale pružnú
hmotu, napr. sanitárny silikón ATLAS SILTON S
• Pracovné náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne
odstranitelné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.
• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť
pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže
mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosah detí.
Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť
vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný odev,
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie.
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych
vreciach, v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred
vlhkosťou. Doba skladovania výrobku za podmienok shodných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 5 kg, 25 kg.
Paleta: 1000 kg vo vreciach 5 kg, 1050 kg vo vreciach 25 kg.
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011

katalóg technických kariet

Š PÁ R O V A C I E H M O T Y, S I L I K Ó N Y, O B K L A D O V É L I Š T Y

ATLAS SILTON S
Sanitárny silikón
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• odolný voči hubám a plesni
• pre utesňovanie sprchových kútov, umývadiel, toaliet a kuchynských liniek
• odolný voči UV žiareniu a detergentov
• vysoká priľnavosť

O
MYK RA
BARIÉ

joint width

4-25

■■ Určenie

■■ Technické údaje

Je vhodný pre všetky druhy obkladov a dlažieb v suchých, vlhkých a mokrých
miestnostiach – kuchyne, kúpelne, chodby, práčovne a pod.
Odporúča sa na utesňovanie okrajov styku obkladov s vybavením miestnosti –
okolo sprchových kútov, spojov nábytku a kúpelňovej armatúry, umývadiel, toaliet, vaní,
kuchynských liniek a drezov.
Vhodný na terasy, balkóny, fasády – účinne a natrvalo utesňuje spojenia vystavené atmosferickým vplivom.
Odporúča sa na špárovanie nárožia obkladačiek a dlaždíc a tiež vyplňovanie
dilatačných mezier.

ATLAS SILTON S je utesňovačom na báze silikónového elastomeru.

Druh obkladov a dlažieb – keramické, gresové, klinkerové, sanitárna keramika, naimpregnované drevo, sklo, porcelán, eloxovaný hliník, nerezové a smaltové povrchy a pod.

■■ Vlastnosti
Systém MYKO BARIÉRA – preventívne chrání špáru pred vznikom plesní, hub a rias - vďaka
tomuto systému si špára veľmi dlho uchovává kvalitný vzhľad a prispieva k príjemnému
prostrediu v miestnostiach.
Je trvale elastický – zachováva vysokú pružnosť v priebehu celej doby používania, vytvrdzuje
sa bez zmrštenia, umožňuje špárovanie obkladov na pevných drevotrieskových a sádrokartonových doskách, na stenovom a podlahovom vykurovaní.
Zaistuje špáram estetický vzľad a stálofarebnosť – je odolný voči UV žiareniu, procesom
starnutia a pôsobenia čistiacich prostriedkov.
Vytvára ideálne hladký povrch.
Odoláva teplotám od -50°C do +180°C.
Je súčasťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu s farebne zladenými
sanitárnymi silikónami, ukončovacími lištami ATLAS a ostatnými špárovacími hmotami ATLAS..
Vyrába sa v 32 farebných odtieňoch – zladených s koloristikou špárovacích hmôt, silikónov
a ukončovacích líšt ATLAS.

www.atlas.com.pl

Systém tvrdnutia

kyslý

Pracovná teplota podkladu a okolitá teplota

od +5°C do +40°C

Teplotná odolnosť po stvrdnutí

od -50°C do +180°C

Hĺbka špáry

max. 14 mm

Šírka špáry

4 - 25 mm

Spracovateľnosť

do cca 15 minút

Pochôdznosť

cca po 3 hod.

Plná zaťažitelnosť

cca po 24 hod.
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■■ Silikónovanie
Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený prachu, špiny a iných látok, ktoré by mohli oslabiť priľnavosť.
V priebehu práce povrchy dotýkajúce sa silikónu je potrebné zabezpečiť maliarskou páskou.

Utesňovanie

Pred použitím silikónu je potrebné odrezať koncovku kartuše, následne primerane dorezať
(prispôsobiť) aplikátor do šírky špáry. Takto pripravený kartuš je treba umiestiť v pištoli na silikón.
Materiál rovnomerne vytlačovať a nanášať do špáry nepretržitým spôsobom, nenechávať prázdne
priestory ani mezery. V pierbehu 5 minút povrch silikónu je potrebné vyhladiť špachtľou alebo
iným náradím, namočeným vo vode s mydlom alebo prostriedkom na umývanie riadu. Ihneď
po vyhladení špár je potrebné maliarsku pásku odstrániť.

Prevádzka

Pochôdznosť je možná už po cca 3 hodinách po špárovani. Plná zaťažiteľnosť povrchu
po cca 24 hodinách.

■■ Spotreba
Je závislá od šírky a hĺbky špáry. Priemerná spotreba pre najčastejšie
použitia sú uvedené v tabuľke, ktorá ukazuje počet metrov špáry získanej
z jedného kartuša.
Šírka špáry
(mm)

Hĺbka špáry
(mm)

Spotreba
(bm/280 ml)

4,0

6,0

cca 11,0

6,0

6,0

cca 7,5

8,0

6,0

cca 5,5

■■ Dôležité dodatočné informácie

• Silikón sa neodporúča používať na lepenie akvárií, zrkadiel alebo v miestach,
kde sú potraviny a pitná voda.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy v jednom
mieste používať silikón s rovnakým dátumom výroby a číslom výrobnej šarže.
• Silikóny a špárovacie hmoty sa vyrábajú na báze rôznych druhov poiva,
preto sa od seba líšia hladkosťou a stupňom lesku. Tieto faktory prírodným
spôsobom vytvárajú farebný odtieň pre každý druh výrobku.
• Aby silikón nepriliehal k dnu mezery a vypĺňal iba priestor medzi bokovými
stienkami, odporúča sa použiť dilatačnú šnúru z polyuretánovej peny.
• Všetkú špinu zo silikónu je potrebné priebežne odstraňovať pomocou
lakového benzínu. Po stvrdnutí zbytky silikónu je možné odstrániť iba
mechanickým spôsobom.
• Uchovávať mimo dosahu detí. V priebehu tvrdnutia silikónu sa na krátku
dobu môže uvoľňovať malé množstvo kyseliny octovej, ktorá môže dráždiť
dýchacie cesty a pokožku. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných
údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych
obaloch, v suchých podmienkach, pri teplote od +5°C do +25°C. Doba
skladovania výrobku za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami
je 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

■■ Balenie
Umelohmotné kartuše: 280 ml
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 06.04.2011
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ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS ARTIS (1 - 25 mm)
Jemnozrná špárovacia hmota

TRVANLIVÉ INTENZIVNE FARBY
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• intenzívnosť a stálofarebnosť špáry
• rýchloschnúca, flexibilná
• systém antibakteriálnej ochrany
• odolná voči hubám a pliesni
• maximálne znížená nasiakavosť vody

ZHODNÝ
S EURÓPSKOU
NORMOU
EN 13888

■■ Štyri inovačné technológie

■■ Technické údaje

ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA – nanočastice striebra – pôsobia v špárovacej hmote ako
antibakteriálna bariéra. Striebro vďaka svojim antiseptickým vlastnostiam ničí niekoľko sto druhov
baktérií a pliesní, ktoré sa naviac na striebro nemôžu stať rezistentné. Vďaka striebru špáry nadlho
ostávajú čisté a stálofarebné. Striebro v špáre je netoxické a neškodlivé pre človeka i prostredie.

Špárovacia hmota ATLAS ARTIS sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom
najvyššej kvality cementového pojiva, kameniva, plnidiel, farbív a špeciálne
vybraných modifikačných prostriedkov.

COLOR PROTECT – predlžuje stálofarebnosť špáry – bráni vzniku farebných zmien a výkvetov
(špárovací tmel ATLAS ARTIS sa vyrába na báze hlinitanového cementu), odoláva špine, UV
žiareniu a destrukčným vplivom olejov a detergentov; Vysoký stupeň homogenity špárovacej
hmoty znížuje citlivosť k farebným zmenám v závislosti od množstva zámesovej vody, čo značne
omedzuje riziko vzniku farebných rozdielov.
MYKO BARIÉRA – preventívne chrání špáru pred vznikom plesní, hub a rias – vďaka tomuto
systému si špára veľmi dlho uchováva kvalitný vzhľad a prispieva k príjemnému prostrediu v
miestnostiach.
PERLOVÝ EFEKT – maximálne znižuje nasiakavosť – vďaka použitiu silne hydrofóbnych
prostriedkov, voda do špáry nevsakuje ale tvorí na povrchu perly – vďaka tomu vykazuje
samočistiace vlastnosti.

■■ Určenie
Je vhodná pre špárovanie keramických obkladov a dlažieb v suchých, vlhkých
a mokrých miestnostiach – kuchyne, kúpelne, chodby a pod.
Umožňuje špárovanie obkladov a dlažieb zaťažených veľkou pochôdznosťou –
(napr. nákupné centra, kinosály, muzea a terminály) vďaka vysokej oteruvzdornosti
a odolnosti voči praskaniu.
Umožňuje špárovanie obkladov a dlažieb náchylných na deformácie – je flexibilná,
odporúča sa na: pevné drevotrieskové a sadrokartónové dosky, podlahové a stenové vykurovanie, balkóny, terasy a fasády.
Je súčasťou sady ARTIS – výrobkov pre pokládku obkladov a dlažieb – spolu so sanitárnym silikónom ATLAS ARTIS, EPOXIDOVOU ŠPÁROVACOU HMOTOU ATLAS ARTIS, UKONČOVACÍMI
LIŠTAMI ATLAS (ktoré sú v predaji stotožnými odtieňmi) a dekoračnou špárovacou hmotou
ATLAS ARTIS STYLE tvorí ucelený systém pre pokládku obkladov a dlažieb.
Druh lepených obkladačiek – malý, stredný a veľký formát, keramické (glazované, terakota,
gres, mozaika), kamenina, sklenená mozaika.
Druhy podkladov – vyššie uvedené a tiež vápennocementové omietky, cementové
a anhydritové potery..

■■ Vlastnosti
Dovoľuje získať ideálne hladký povrch – obsahuje veľmi jemnú drť.
Krátká doba viazania – ľahká pochôdznosť je možná už po 3 hodinách po špárovaní,
čo veľmi zkracuje obkládačské práce a umožňuje rýchlo uviesť miestnosť do prevádzky.
Spolu s prostriedkom ATLAS UNI – GRUNT a lepidlom ATLAS MIG a ATLAS PLUS EXPRESS
tvorí sadu výrobkov pre rýchle vykonanie obkladov a dlažieb.
Odoláva pracovným teplotám od -30°C do +80°C.
Vyrába sa v 31 farebných odtieňoch – zladených s koloristikou špárovacích tmelov, silikónov
a ukončovacích lišt ATLAS.

Násypná hustota (suchej zmesi)

cca 1,2 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní)

cca 1,5 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní)

cca 1,65 kg/dm3
0,20-0,23 l/1 kg

Pomer miešania (voda / suchá zmes)

0,40-0,46 l/2 kg
1,00- l,15 1/5 kg

Min./max. hrúbka špáry

1 mm / 25 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolná
teplota

+5 °C až +35 °C

Doba zretia

cca 5 minút

Doba spracovateľnosti

do cca 40 minút.

Počiatočné čistenie

po min. 30 minútach

Konečné čistenie

po cca 3 hodinách

Pochôdznosť

cca po 3 hodinách

Plná zaťažitelnosť

cca po 24 hodinách

■■ Technické požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 13888:2010. Národné prehlásenie o zhode
č. 093 zo dňa 01.03.2007.
PN - EN 13888:2009
Cementová špárovacia hmota so zlepšenými parametrami: vysoko
oteruvzdorná, so zníženou nasiakavosťou
Trieda

CG2 WA

Pevnosť v ohybe v suchých podmienkách a po
cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 3.5 N/mm2

Pevnosť v tlaku v suchých podmienkách a po
cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 15 N/mm2

Zmrštenie

≤ 2 mm/m

Oteruvzdornosť

≤ 1000 mm2

Absorpcia vody - po 30 min.
- po 240 min.

≤2g
≤5g

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie v rozsahu radiačnej
hygiény.

www.atlas.com.pl
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■■ Špárovanie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu

Špáru je potrebné dôkladne očistiť. Priestor špáry by mal mať rovnakú hĺbku, preto sa odporúča
v priebehu lepenia odstraňovať prebytok lepidla v rovnakej hĺbke. Špárovanie je možné začať
po zaschnutí lepidla, minimálne po uplynutí 24 hodín po prilepení obkladačiek alebo dlaždíc.
V prípade použitia lepidla ATLAS MIG alebo ATLAS PLUS EXPRESS je možné začať špárovať po
uplynutí 4 hodín. Pred zahájením práce povrch dlažby a obkladov je potrebné očistiť mokrou
hubou a ľahko zvlhčiť priestor špáry (zvlášť v prípade, pokiaľ lepidlo nie je úplne suché alebo
v prípade opráv – v miestach po starej špárovacej hmote).

Príprava špárovacej hmoty

Zmes z papierového vreca nasypať do nádoby s odmeraným množstvom zámesovej vody
(miešacie pomery sú uvedené v Technických údajoch) a premiešať ručne alebo vŕtačkou
s miešacím nástavcom až do hladkej konzistentnej hmoty. Takto pripravenú hmotu odstaviť
na 5 minút z dôvodu technologickej prestávky, následne ešte raz premiešať. Hotová hmota
je spracovateľná po dobu cca 40 minút. Do pripravenej hmoty sa už nesmie dolievať voda.

Špárovanie

Špárovaciu hmotu nanášať hlboko a tesne do priestoru špáry pomocou gumového hladidla.
Hladidlo držať pod úhlom cca 45° k okrajom obkladačiek alebo dlaždíc.

Čistenie

Čistenie sa skláda z dvoch etáp: predbežného umytia a konečného umytia. Predbežné umytie.
Po prvotnom zaschnutí špárovacej hmoty, tzn. po cca 30 minutách, celý povrch je potrebné
umyť vlhkou hubou. Špáry, ktoré majú intenzívne farebné odtieňe dodatočne zvlhčiť veľkým
množstvom vody a nechať uschnuť. K čisteniu používať navlhčenú, tvrdú hubu s väčšími pórmy.
Konečné umytie. Je možné ho vykonať už po cca 3 hodinách. Spočíva v tom, že sa povrch
ešte raz umyje vlhkou hubou.

Prevádzka

Pochôdznosť je možná už po cca 3 hodinách po špárovaní. Plná zaťažiteľnosť po cca 24 hodinách.

■■ Spotreba
V závislosti od šírky a hĺbky špáry, druhu a rozmerov použitých dlaždíc alebo
obkladačiek.
Rozmery obkladačiek
alebo dlaždíc [mm]

Šírka špáry
[mm]

Spotreba
[kg/m2]

Mosaic

2,0

cca 0,8

100 x 100

3,0

cca 0,6

150 x 150

3,0

cca 0,5

200 x 250

3,0

cca 0,4

300 x 300

3,0

cca 0,3

■■ Dôležité dodatočné informácie

• Pred špárovaním celého obkladu je potrebné urobiť skúšku špárovania na
malej ploche (najlepšie na odpade obkladačiek) a kontrolne plochu umyť
za účelom zistenia vplivu špárovacej hmoty na použitý druh obkladačiek
alebo dlaždíc.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy v jednom
mieste používať špárovaciu hmotu s rovnakým dátumom výroby a číslom
výrobnej šarže.
• Silikóny a špárovacie hmoty sa vyrábajú na báze rôznych druhov poiva,
preto sa od seba líšia hladkosťou a stupňom lesku. Tieto faktory prírodným
spôsobom vytvárajú farebný odtieň pre každý druh výrobku.
• Špárovaciu hmotu je potrebné chrániť pred príliš intenzívnym schnutím.
• Skutočný odtieň špárovacia hmota dostane po celkovom uschnutí, tzn.
po 2-3 dňoch.
• Na čerstvú špáru nesmie prvé 3 dní pôsobiť príliš chladné ovzdušie
(pod +5°C), nadpriemerná vlhkosť vzduchu a dážď.
• Na špáry v namáhaných miestach (vonkajšie a vnútorné hrany, dilatácie)
sa odporúča používať UKONČOVACIE LIŠTY ATLAS alebo trvale pružnú
hmotu, napr. silikón ATLAS ARTIS.
• Pracovné náradie opláchnuť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne
odstranitelné zbytky zaschnutej hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.
• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty
a pokožku. Riziko vážného poškodenia očí. Môže vyvolať precitlivenosť
pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah prachu prípravok môže
mechanicky dráždiť očí a dýchacie cesty. Uchovávať mimo dosah detí.
Po pridaní zámesovej vody vykazuje špárovacia hmota ľahkú zásaditú
reakciu. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne
vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Používať vhodný ochranný
odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie.
Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych
vreciach, v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chraniť pred
vlhkosťou. Doba skladovania výrobku za podmienok zhodných s uvedenými
požiadavkami je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.
Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie

fóliové vrecia: 2 kg, 5 kg v papierových kartónoch: 10 x 2 kg alebo 4 x 5 kg
Paleta: 36 kartónov – 720 kg
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 16.08.2011
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ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS ARTIS STYLE
XIMÁLNE

ENA NAS
I

MA

AVOSŤ

S T OP P

ÍŽ
ZN

AK

SNÍ A R
LE

SÁ M
IA

• s brokátovým efektom,
• predĺžená trvanlivosť odtieňov,
• flexibilný, rýchloschnúci, prefarbený
• pre špáry so šírkou 2 ÷ 25 mm
• iba pre interiéry

ĽOVÝ
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T
EF K

MYKO
RA
BARIÉ

PODĽA EURÓPSKEJ
NORMY

šírka špáry

■ Parametre a úžitkové vlastnosti
• BROKÁTOVÝ EFEKT® - dodáva špáre dekoračný vzhľad, vďaka použitiu unikátnej
receptúry. Brokátový efekt® záleží od druhu, intenzity a uhla dopadu svetla, a tiež od
umiestnenia špáry (stena, podlaha). Najlepšie vynikne pri bodovom osvetlení, pri dennom svetle je jemnejší lesk. Čím je špára širšia, tým je Brokátový efekt® intenzívnejší.
• COLOR PROTECT® – revolučná technológia, ktorá predlžuje stálofarebnosť špáry:
zabraňuje vzniku farebných zmien a výkvetov (špárovacia hmota ATLAS ARTIS STYLE sa vyrába na báze hli¬nitanového cementu), je odolná voči špine, UV žiareniu a
deštrukčným vplyvom olejov a detergentov. Vysoký stupeň homogenity špárovacej
hmoty znižuje citlivosť k farebným zmenám, v závislosti od množstva zámesovej vody,
čo značne obmedzuje riziko vzniku farebných rozdielov.
• PERĽOVÝ EFEKT® - Vďaka použitiu silne hydrofóbnych prostriedkov, voda do špáry
nevsakuje, ale vytvára na povrchu perly – preto vykazuje dokonca samočistiace vlastnosti.
• MYKO BARIÉRA® – tento systém preventívne chráni špáru pred vznikom plesní, húb
a rias. Vďaka tomuto systému si špára veľmi dlho uchováva kvalitný vzhľad a prispieva
k príjemnému prostrediu v miestnostiach.
• KRÁTKA DOBA VIAZANIA – ľahká pochôdznosť je možná už po 3 hodinách po
špárovaní (plné prevádzkové zaťaženie po uplynutí min. 24 hod.), čo spolu s použitím
lepidla ATLAS MIG skracuje obkladačské práce.
• FLEXIBILITA – špárovacia hmota sa doporučuje pre obklady a dlažby prilepené na
pevných doskách, imitujúcich drevo, na SDK doskách, na podlahách a omietkach v systémoch podlahového vykurovania, na balkónoch, terasách a fasádach; je vhodná tiež
pre špárovanie obkladov a dlažieb na klasických stavebných podkladoch, ako napr.
vápennocementové omietky, cementové, alebo anhydritové podlahoviny.
• UNIVERZÁLNY ROZSAH ŠÍRKY ŠPÁRY 2 ÷ 25 mm – špárovaciu hmotu je možné
použiť pre mozaiky i pre veľkopriestorovú dlažbu.
• DOBRÁ PRIĽNAVOSŤ K OBKLADOM A DLAŽBÁM – špárovacia hmota je vhodná
pre špárovanie keramických obkladov (glazovaných, terakotových, gresových, mozaikových), obkladov a dlažieb z prírodnej kameniny a kameninových aglomerátov, betónových dosák, keramickej a sklenenej mozaiky, sklenených tvárnic (luxferov), a pod.
• VŠESTRANNÉ POUŽITIE – je vodovzdorná, určená pre interiéry budov – pre suché i
vlhké miestnosti (kuchyne, kúpeľne, predsiene, a pod. Pre nové i renovované obklady
a dlažby.
• VYNIKAJÚCE PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE - odolnosť voči popraskaniu a vysoká
oteruvzdornosť.
• INÉ VÝHODY - jedná sa o výrobok s ľahkou prípravou, s vysokou plasticitou a ľahkou
spracovateľnosťou. Vďaka týmto vlastnostiam umožňuje ľahké a rýchle špárovanie a
nespôsobuje povrchové poškodenie obkladov a dlažieb.
• DODÁVÁ SA V 10 FAREBNÝCH ODTIEŇOCH
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■ Technické parametre
ATLASARTIS
ARTIS
STYLE
produkowana
w postaci
suchej
mieszanki
ATLAS
ARTIS
STYLE
vyrábavo
voforme
formejest
suchej
zmesisspodielom
podielom
najvyššej
ATLAS
STYLE
sasavyrába
suchej
zmesi
najvyššej
najwyższej
jakości pojiva,
spoiwa
cementowego,
specjalnie
wyselekcjonokvality
cementového
pojiva,kameniva,
kameniva,
plnidiel,farbív
farbívaašpeciálne
špeciálne
vybraných
kvality
cementového
plnidiel,
vybraných
wanych kruszyw,
wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikumodifikačných
prostriedkov.
modifikačných
prostriedkov.
jących i dekoracyjnych.
0,20÷0,23 l vody
na 1 kg zmesi

Miešací pomer.

0,40÷0,46 l vody
na 2 kg zmesi

Spracovateľnosť

cca. 30-40 minút

Teplota prípravy zmesi.

od +5°C do +35°C

Pracovná a okolitá teplota

od +5°C do +35°C

Hustota zmesi v suchom stave

cca 1,2 g/cm³

Pochôdznosť (ľahká)

po cca 3 hodinách

Hustota zmesi v suchom stave

cca 1,2 g/cm³

PN - EN 13888:2009
Cementová špárovacia hmota s vylepšenými parametrami:
vysoko oteruvzdorná, so zníženou nasiakavosťou.
Trieda

CG2 WA

Pevnosť v ohybe v suchých podmienkach a po
cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 3,5 N / mm2

Pevnosť v tlaku v suchých podmienkach a po cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 15 N / mm2

Zmrštenie

≤ 2 mm / m

Oteruvzdornosť

≤ 1000 mm3

Absorpcia vody – po 30 min
– po 240 min

≤ 2g
≤ 5g
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■ Spôsob použitia
• Náradie. Kompletnú sadu náradia tvorí: miešacia nádoba, vŕtačka s miešacím nástavcom, gumové hladidlo, hubové hladidlo, alebo huba. Náradie sa čistí ihneď po
skončení práce čistou vodou. Priľnuté časti zatvrdnutej hmoty odstrániť pomocou
prostriedku ATLAS SZOP.
• Príprava podkladu. Pred špárovaním je potrebné priestor špáry zbaviť špiny, prachu, mastnôt a všetkých mechanicky uvoľnených častí (priestor špáry by mal mať rovnakú hĺbku, preto sa odporúča v priebehu lepenia odstraňovať prebytok lepidla v rovnakej hĺbke). Špárovanie je možné začať po zaschnutí lepidla, minimálne po uplynutí
24 hodín. Iba v prípade lepidla ATLAS MIG je možné špárovať po uplynutí 4 hodín.
Pred započatím prác, očistiť povrch dlažby a obkladov mokrou hubou a ľahko zvlhčiť
vlastný priestor špáry (hlavne v prípade, kedy lepidlo úplne zaschlo, alebo v prípade
opráv – v miestach po starej špárovačke).
• Príprava špárovacej hmoty. Špárovacia hmota ATLAS ARTIS STYLE je suchá zmes
najkvalitnejších cementových pojív, zvlášť vybranej drte, plnidiel, farbív a modifikačných prísad. Zmes nasypať do odmeraného množstva zámesovej vody v miešacej
nádobe (v pomere 0,20÷0,23 l vody na 1 kg suchej zmesi) a miešať, až do hladkej konzistencie. Túto činnosť je možné vykonať ručne, alebo mechanicky. Špárovacia hmota
je vhodná k použitiu po 5 minutách a opätovnom premiešaní. Takto pripravenú špárovaciu hmotu je potrebné spotrebovať do cca 30-40 minút. Do namiešanej hmoty už
nie je možné dolievať ďalšiu vodu.
• Špárovanie. Hmotu nanášať hlboko a tesne do priestoru špáry, pomocou gumového hladidla. Prebytok špárovacej hmoty odstrániť šikmo (pod uhlom cca 45°) k hrane obkladu, alebo dlažby.
Tri etapy prípravy špáry: primárne mytie, finálne mytie a suché začištenie.
1. Primárne mytie. Po čiastočnom uschnutí špárovacej hmoty (po zmatnení – cca 30
min.), sa musí umyť celá plocha vlhkou hubou. Špáry s intenzívnym odtieňom je
potrebné dodatočne zvlhčiť veľkým množstvom vody a nechať uschnúť. V priebehu
schnutia, môže špárovacia hmota čiastočne „púšťať” farbu, čo nie je závadou. V priebehu mytia sa uvoľňujú drobné čiastočky brokátu, čo neovplyvní finálny dekoračný
vzhľad.
2. Finálne mytie. Vykonať po uplynutí cca 3 hodín vlhkou hubou. Umyť celú plochu.
3. Suché začistenie. Pre získanie perfektného a uceleného Brokátového efektu®, po
úplnom zaschnutí špárovacej hmoty, preleštiť špáru suchým hadrom.

■ Spotreba
V závislosti od šírky a hĺbky špáry, druhu a rozmerov dlažby, alebo
obkladov. Napríklad:
Rozmery obkladov,
alebo dlažieb
[mm]

Šírka špáry
[mm]

Spotreba
[kg / m²]

Mozaika

2,0

cca 0,8

100 x 100

3,0

cca 0,6

150 x 150

3,0

cca 0,5

200 x 250

3,0

cca 0,4

300 x 300

3,0

cca 0,3

■ Balenie
fóliové vrecia: 2 kg
Papierové kartóny: 10 x 2 kg
Paleta: 36 kartónov (720 kg)

■ Skladovanie a preprava
Výrobok prevážať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych
vreciach, v suchom prostredí (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkom. Záručná doba v uvedených podmienkach je 24 mesiacov od
dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku je ≤ 0,0002%.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Niektoré druhy obkladov a dlažieb (napr. mramorové, alebo z lešteného gresu), môžu
byť náchylné k nasiakaniu farby zo špáry. Preto sa odporúča urobiť skúšku na krátkom
úseku špáry, v menej exponovanom mieste.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, v jednom mieste používať špárovaciu hmotu s rovnakým dátumom výroby a číslom výrobnej šarže.
• Čerstvú špáru chrániť pred prudkým vysychaním.
• Pre špáry v namáhaných miestach (vonkajšie a vnútorné hrany, dilatácie) používať
ukončovacie lišty ATLAS, alebo trvalo pružnú hmotu (napr. sanitárny silikón ATLAS
ARTIS).
Všetky práce je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnými
pravidlami. Je potrebné dodržiavať postupy, uvedené v technických listoch jednotlivých výrobkov.
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COLOR PROTECT – predĺžuje stálofarebnosť špáry – brání vzniku farebných zmien
a výkvetov, odoláva špíne, UV žiarení a destrukčným vlivom olejov a detergentov; Vysoký
stupeň homogenity špárovacej hmoty znížuje citlivosť k farebným zmenám v závislosti
od množstva zámesovej vody, čo značne omedzuje riziko vzniku farebných rozdielov.
0% NASIAKAVOSTI – je vodotesná a odolná voči vlhkosti – umožňuje získať veľmi pevné špáry.
MYKO BARIÉRA – preventívne chrání špáru pred vznikom pliesní, hub a rias - vďaka
tomuto systému si špára veľmi dlho uchováva kvalitný vzhľad a prispieva k príjemnému
prostrediu v miestnostiach.

■■ Určenie

Odporúča sa pre obklady a dlažby náchylné na ušpinenie a časté mytie – je ľahká pre
údržbu čistoty – ideálna na kuchynské linky, do obchodov, garáži, kotolní a pod.
Vhodná na špárovanie obkladov v bazénoch, sprchových kútoch, práčovňach
– je vodotesná a odolná voči biologickým vplivom.
Vhodná na špárovanie obkladov na terasách, balkónoch, fasádach – v porovnaní
s cementovou špárovacou hmotou obmedzuje možnosť zavlhčeniu podkladu pod
obkladom alebo dlažbou vystaveným atmosferickým vplivom.
Vhodná na špárovanie keramických obkladov a dlažieb.
Je súčasťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb ARTIS – spolu s farebne
zladeným sanitárnym silikónom, cementovou špárovacou hmotou ARTIS a ARTIS STYLE
a ukončovacími lištami.

Druhy podkladov – klasické minerálne podklady, pevné drevotrieskové a sádrokartonové dosky, podklady v systéme podlahového a stenového vykurovania.
Druh lepených obkladačiek – malý, stredný a veľký formát, keramické (glazované,
terakota, gres, mozaika), kamenina, keramická a sklenená mozaika, klinker.

■■ Vlastnosti
Vysoká chemická odolnosť – na kyseliny, agresívne faktory, silné čistiace prostriedky, ideálna
pre čističky odpadov, mliekarne, mäsiarne, myčky, pivovary, viniarne, laboratória.
Nezmrštiteľná.
Vysoká mechanická odolnosť – vytvára veľmi tvrdú špáru, odporúča sa na verejné budovy.
Je oteruvzdorná, odolná voči praskaniu, vrypom, nízkym a vysokým teplotám.
Vyrába sa v 5 farebných odtieňoch – biela, svetlobéžová, béžová, hnedá, šedá. Farby
sú zladené s koloristikou špárovacích hmôt, silikónov a ukončovacích lišt ATLAS.

ZHODNÝ
S EURÓPSKOU NORMOU

STOP

■■ Technické údaje

Epoxidová špárovacia hmota ATLAS ARTIS sa skláda s dvoch komponentov
A a B, ktoré je potrebné zmiešať pred použitím. Komponent A je zmesou
epoxidovej živice s podielom najvyššej kvality špeciálneho pojiva, plnidiel,
farbív a modifikačných a dekoračných prostriedkov.
Komponent B je polyamidový vytvrdzovač vysokej kvality.
Hustota po změšaní komponentov

cca 1,35 kg/dm3

Min/max šírka špár na stenách

1 mm / 6 mm

Min/max šírka špár na podlahách

1 mm / 10 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolitá teplota

+10 °C až +25 °C

Teplotná odolnosť

-30°C až +90°C

Doba miešania komponentu A

cca 3 minuty

Doba prvého miešania hmoty

cca 3 minuty

Doba zretia

cca 5 minut

Doba druhého miešania hmoty

cca 1 minuta

Doba spracovateľnosti

cca 45 minút

Čistenie

po max. 10-20
minútach

Pochôdznosť

cca po 24 hodinách

Plná mechanická pevnosť

po 3 dňoch

Plná chemická pevnosť

Po 7 dňoch

■■ Technické požiadavky
Výrobok splňa požiadavky PN-EN 13888:2010. Národné prehlásenie
o zhode č. 05/084/ARTIS/08 zo dňa 18.03.2008.
PN - EN 13888:2009
Špárovacia hmota na báze reaktívnych živíc, na obklady a dlažby
Trieda

RG

Pevnosť v ohybe

≥30 N/mm2

Pevnosť v tlaku

≥ 45 N/mm2

Zmrštenie

≤ 0,1 mm/m

Oteruvzdornosť.

≤ 250 mm3

Výrobok má Hygienický atest PZH (SHÚ).

www.atlas.com.pl
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■■ Tri inovačné technológie

0% OSTI
KAV

NASIA

M
SA

joint width

ENZIVN
INT
ARBY
EF

• intenzívne a trvanlivé farebné odtiene
• vodotesnosť
• odolnosť voči kyselinám, škvrnám od tukov, štiav a omáčok
• do kuchýň, garáži, práčovní a kotolní
• do bazénov a sprchových kútov

A
TRV NLIVÉ

EPOXIDOVÝ ŠPÁROVACÍ TMEL ATLAS
Dvojzložková špárovacia hmota
(1–6 mm na stenách, 1-10 mm na podlahách)
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■■ Špárovanie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu

Špáru je potrebné dôkladne očistiť. Priestor špáry by mal mať rovnakú hĺbku, preto sa odporúča
v priebehu lepenia odstraňovať prebytok lepidla. Špárovanie je možné začať po zaschnutí
lepidla, minimálne po uplynutí 24 hodín po prilepení obkladačiek alebo dlaždíc. V prípade
použitia lepidla ATLAS MIG alebo ATLAS PLUS EXPRESS je možné začať špárovať po uplynutí
4 hodín. Pred zahájením práce povrch dlažby, obkladu a špáry je potrebné očistiť vlhkou
hubou. Špárovanie začať po ich celkovom uschnutí.

Príprava špárovacej hmoty

Epoxidová špárovacia hmota sa dodáva ako sada dvoch komponentov: hmota (A) a vytvrdzovač
(B), v pomeroch príslušných miešaniu. Všetky práce spojené s prípravou a aplikáciou
špárovacej hmoty je potrebné vykonávať pri teplote od +10°C do +25°C. Prípravu hmoty začať
od dôkladného rozmiešania hmoty (A) v priebehu cca 3 minút. Následne naliať vytvrdzovač
(B) z fľašky do nádoby s hmotou (A). Fľaška musí byť vo vertikálnej polohe aby vytvrdzovač
prizozene z nej vytekol.Tekutina, ktorá zostane na stienkách fľašky je prebytkom, ktorý sa nemá
vlievať do hmoty. Oba komponenty je potrebné cca 3 minúty miešať. Následne nechať hmotu
na 5 minút odstať a ešte raz miešať cca 1 minutu až do celistvej, polotekutej konzistencie
o rovnomernej farbe. Pomocou špachtle sa uistiť, či na stenkách a na dne neostali zle
rozmiešané časti. Za tímto účelom hmotu ďalej premiešať vŕtačkou s miešadlom
(cca 600 otáčok/1 min.) Odporúča sa tiež hýbať miešadlom zdola nahor v priebehu
miešania. Takto pripravenú hmotu je potrebné spotrebovať v priebehu cca 45 minút.
Upozornenie: pripravená hmot sa nesmie v nádobe podhrievať teplou vodou za účelom
zvýšenia tekutosti a uľahčenia práce.

Špárovanie

Špárovaciu hmotu nanášať hlboko a tesne do priestoru špáry pomocou gumového
hladidla. Hladidlo držať pod úhlom cca 45° k okrajom obkladačiek alebo dlaždíc. V prípade,
že v priebehu špárovania obkladov hmota bude vytekať, je potrebné prerušiť aplikáciu
a začať ju ešte raz po 5 – 10 minútach.

Čistenie

Zbytky špárovacej hmoty je treba ihneď odstrániť z povrchu obkladu (najneskôr po 20 minútach)
pomocou tvrdej hubky zvlhčenej studenou vodou. Následne špáry a obklady umyť vlhkou
celulozovou hubkou. Hubku je potrebné často vyžmíkať a vodu často meniť. V prípade,
že po 24 hodinách sa na povrchu objaví povlak, je potrebné ho odstraniť teplou vodou
s dodatkom detergentu alebo špiritusu.

Prevádzka

Zaťažiteľnosť vyšpárovanej dlažby je možná po cca 24 hodinách po špárovani.

Lepenie obkladov a dlažieb
Hmotu naniesť na podklad a rovnomerne rozotrieť pomocou zubového hladidla s veľkosťou
zubov 3 mm. Na vodorovných plochách používať hladidla s veľkosťou zubov maximálne
6 mm. Dlaždicu pritlačiť, ihneď urobiť korekciu polohy a odstraniť prebytok hmoty. Všetku
špínu priebežne odstraňovať.

■■ Spotreba
V závislosti od šírky a hĺbky špáry, druhu a rozmerov použitých dlaždíc alebo
obkladačiek.
Rozmery
obkladačiek
alebo dlaždíc
(mm)

Šírka špáry
(mm)

Hrúbka
špáry
(mm)

Spotreba pri
špárovaní
(kg/m²)

50 x 50

2,0

4,0

cca 0,60

100 x 100

2,0

7,0

cca 0,52

150 x 150

2,0

7,0

cca 0,35

200 x 200

5,0

8,0

cca 0,57

300 x 300

5,0

9,0

cca 0,60

Spotreba pri
lepení (kg/m2)

cca 1,3 – 2,4

■■ Dôležité dodatočné informácie

• Pred špárovaním celého obkladu sa odporúča urobiť zkúšku špárovania
na malej ploche (najlepšie na odpade obkladačky) a kontrolne plochu
umyť za účelom zistenia vplivu špárovacej hmoty na použitý druh
obkladačiek alebo dlaždíc.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy
v jednom mieste používať špárovacu hmotu s rovnakým dátumom
výroby a číslom výrobnej šarže.
• Čerstvú špáru nevystavovať teplotám menej ako +5°C, chrániť pred
dažďom až špára úplne uschne.
• Silikóny a špárovacie hmoty sa vyrábajú na báze rôznych druhov poiva,
preto sa od seba líšia hladkosťou a stupňom lesku. Tieto faktory prírodným
spôsobom vytvárajú farebný odtieň pre každý druh výrobku.
• Po uplynutí 4 hodín, pri teplote +20°C zbytky špárovacej hmoty je možné
odstraniť iba mechanickým spôsobom.
• Pri rozdieloch v hĺbke špáry alebo ak obklad bol príliš rýchlo umytý,
môže vzniknúť efekt nerovnomerného farebného odtieňa.
• Na špáry v namáhaných miestach (vonkajšie a vnútorné hrany, dilatácie)
sa odporúča používať UKONČOVACIE LIŠTY ATLAS alebo trvale pružnú
hmotu, napr. sanitárny silikón ATLAS SILTON S.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Neskoršie čistenie
je veľmi obtiažné a je možné iba mechanicky.
• Dráždivý – prípravok obsahuje epoxidové zložky. Vytvrdzovač špárovacej
hmoty vykazuje zásaditú reakciu. Pôsobí dráždivo na oči a pokožku.
Môže vyvolať precitlivenosť pri styku s pokožkou. S ohľadom na obsah
prachu prípravok môže mechanicky dráždiť oči a dýchacie cesty. Pôsobi škodlivo na vodné organismy, môže vyvolať nepriaznivé zmeny
vo vodnom prostredí. Uchovávať v uzavretom balení, mimo dosahu
detí. Chrániť oči a pokožku. Pri zasiahnutí pokožky okamžite dôkladne
opláchnuť veľkým množstvom vody. Používať vhodný ochranný odev,
ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití
okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie.
Nevyhazovať do kanalizácie. V prípade zdravotných problémov okamžite
vyhliadať lekársku pomoc a pokiaľ je to možné, ukázať etiketu. Postupovať
v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Doba použiteľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného
na obale. Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretom,
originálnom balení v suchých podmienkách (najlepšie na paletách),
pri teplotách +10°C do +25°C.

■■ Balenie
Umelohmotné vedierka: 2 kg, 5 kg
V vedierkach sú fľašky s komponentom B.
Váha fľašiek s komponentom B: 0,23 kg v vedierku 2 kg a 0,56 kg v vedierku 5 kg.
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 02.01.2011
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vykonanie dilatácií

joint width

4-25

■■ Dve inovačné technológie

■■ Technické údaje

COLOR PROTECT – predlžuje stálofarebnosť špáry – bráni vzniku farebných zmien a výkvetov,
odoláva špine, ÚV žiareniu a destrukčným vplivom olejov a detergentov;

Silikón ATLAS ARTIS je utesňovačom na báze silikónového elastomeru.

MYKO BARIÉRA – preventívne chrání špáru pred vznikom plesní, hub a rias - špára veľmi
dlho uchovává kvalitný vzhľad a prispieva k príjemnému prostrediu v miestnostiach.

■■ Určenie
Je vhodný pre všetky druhy obkladov a dlažieb v suchých, vlhkých a mokrých mies��
tnostiach – kuchyne, kúpelne, chodby, schody, práčovne a pod.
Odporúča sa na utesňovanie okrajov styku obkladov s vybavením miestnosti – okolo
sprchových kútov, spojov nábytku a kúpelňovej armatúry, umývadiel, toaliet, vaní, kuchynských liniek a drezov.
Vhodný na terasy, balkóny, fasády – účinne a natrvalo utesňuje spojenia vystavené
atmosferickým vplivom.
Odporúča sa na špárovanie nárožia obkladačiek a dlaždíc a tiež vyplňovanie dilatačných medzier.
Je súčasťou systému pre pokládku obkladov a dlažieb ARTIS – spolu s farebne zladenými špárovacími hmotami ATLAS ARTIS, dekoračnou hmotou ATLAS ARTIS STYLE, epoxidovou hmotou ATLAS ARTIS a ukončovacími lištami ATLAS.
Druh obkladov a dlažieb – keramické, gresové, klinkerové, sanitárna keramika, naimpregnované drevo, sklo, porcelán, eloxovaný hliník, nerezové a smaltové povrchy a pod.

■■ Vlastnosti
Je trvale elastický – zachováva vysokú pružnosť v priebehu celej doby používania, vytvrdzuje
sa bez zmrštenia, umožňuje špárovanie obkladov na pevných drevotrieskových a sádrokartonových doskách, na stenovom a podlahovom vykurovaní.
Vytvára ideálne hladký povrch.
Odoláva teplotám od -50°C do +180°C.
Vyrába sa v 32 farebných odtieňoch – zladených s koloristikou špárovacích hmôt
a ukončovacích líšt ATLAS vratane transparentného silikónu.

www.atlas.com.pl

M
SA

• intenzívnosť a stálofarebnosť špáry
• odolný voči hubám a plesni
• trvale elastický
• pre utesňovanie sprchových kútov, umývadiel, kuchynských liniek a pod. a tiež na

STOP

ATLAS ARTIS
Sanitárny silikón

Systém tvrdnutia

kyslý

Pracovná teplota podkladu a okolná teplota

od +5°C do +40°C

Teplotná odolnosť po stvrdnutí

od -50°C do +180°C

Hĺbka špáry

max. 14 mm

Šírka špáry

4 -25 mm

Spracovateľnosť

do cca 15 minút

Pochôdznosť

cca po 3 hod.

Plná zaťažitelnosť

cca po 24 hod.
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■■ Silikónovanie
Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený prachu, špiny a iných látok, ktoré by mohli oslabiť priľnavosť.
V priebehu práce povrchy stýkajúce sa so silikónom je potrebné zabezpečiť maliarskou páskou.

Utesňovanie

Pred použitím silikónu je potrebné odrezať koncovku kartuše, následne primerane dorezať
(prispôsobiť) aplikátor do šírky špáry. Takto pripravený kartuš je treba umiestiť v pištoli na silikón.
Materiál rovnomerne vytlačovať a nanášať do špáry nepretržitým spôsobom, nenechávať prázdne
priestory ani mezery. V pierbehu 10 - 15 minút povrch silikónu je potrebné vyhladiť špachtľou
alebo iným náradím, namočeným vo vode s mydlom alebo prostriedkom na umývanie riadu.
Ihneď po vyhladení špár je potrebné maliarsku pásku odstrániť.

Prevádzka

Pochôdznosť je možná už po cca 3 hodinách po špárovaniu. Plná zaťažiteľnosť povrchu
po cca 24 hodinách.

■■ Spotreba
Je závislá od šírky a hĺbky špáry. Priemerná spotreba pre najčastejšie
použitia sú uvedené v tabuľke, ktorá ukazuje počet metrov špáry získanej
z jedného kartuša.
Šírka špáry
(mm)

Hĺbka špáry
(mm)

Spotreba
(bm/280 ml)

4,0

6,0

cca 11,0

6,0

6,0

cca 7,5

8,0

6,0

cca 5,5

■■ Dôležité dodatočné informácie

• Silikón sa neodporúča požívať na lepenie akvárií, zrkadiel a tiež na
utesňovanie spojov s teflonom, polyetylénom (PE), polypropylénom (PP),
betónom, mramorom, olovom, zinkom, meďou a železom.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy v jednom
• mieste používať silikón s rovnakým dátumom výroby a číslom výrobnej šarže.
• Silikóny a špárovacie hmoty sa vyrábajú na báze rôznych druhov poiva,
preto sa od seba líšia hladkosťou a stupňom lesku. Tieto faktory prírodným
spôsobom vytvárajú farebný odtieň pre každý druh výrobku.
• Aby silikón nepriliehal k dnu mezery a vyplňal iba priestor medzi bokovými
stienkami, odporúča sa použiť dilatačnú šňuru z polyuretanovej peny.
• Všetkú špinu zo silikónu je potrebné priebežne odstraňovať pomocou
lakového benzínu. Po stvrdnutí zbytky silikónu je možné odstrániť iba
mechanickým spôsobom.
• Uchovávať mimo dosahu detí. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov ihneď vyhľadať lekársku pomoc, ukázať obal preparátu, etiketu alebo
kartu bezpečnostných údajov. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných
údajov.
• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych
obaloch, v suchých podmienkach, pri teplote od +5°C do +25°C. Doba
skladovania výrobku za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami
je 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

■■ Balenie
Umelohmotné kartuše: 280 ml
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými
predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto technickéj karty
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 06.04.2011
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ATLAS FUGERO
Hotová hmota pre renováciu špár
• obnovuje farbu cementových špár
• obsahuje celulózové mikrovlákna
• veľmi dobre krycia
• vysoká oteruvzdornosť
• vysoká prídržnosť
■■ Určenie

■■ Technické údaje

Slúži k obnove farebných odtieňov cementových špár – renovuje staré, vyblednuté,ušpinené
špáry a tiež špáry, na ktorých sa vytvorili výkvety.

ATLAS FUGERO sa vyrába na báze kvalitného polymerového poiva, plnidiel a
modifikačných prostriedkov. Krycia farba pre nátery vnútorných a vonkajších
ukončovacích prvkov: maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 31,8 g/l,
prípustný obsah LZO (VOC) 130 g/l.

Druh renovovaných špárovacích hmôt – cementové a akrylátové.
Druhy obkladačiek, medzi ktorými sa nachádzajú renovované špárovacie hmoty –
keramické (glazované, terakota, gres, klinker, porcelánová mozaika), kameninové, cementové..

■■ Vlastnosti
Vysoké krycie schopnosti – umožňuje zmenu farebného odtieňa špáry.
Obsahuje celulózové mikrovlákna – vytvára vnútornú štruktúru, ktorá zaistuje veľmi dobré
krytie natieraných povrchov a tiež zvyšujú pevnosť vrstvy.
Možnosť postupného použitia – v priebehu celej doby použiteľnosti, tzn. v priebehu 24
mesiacov od dátumu výroby.
Dostupný v súpravach – v balení je renovačná hmota, štetec na nanášanie hmoty a hubka
na čistenie obkladov.
Veľmi dobrá prídržnosť k starým špárovacím hmotám – silne prilieha k natieraným povrchom.
Vyznačuje sa vysokou oteruvzdornosťou – je možné ju používať na intenzívne prevádzkovaných dlažbách.
Vyrába sa v 3 farebných odtieňoch – biely, svetlošedý a svetlobéžový - zladených s koloristikou
špárovacích hmôt, silikónov a ukončovacích líšt ATLAS.

www.atlas.com.pl

Hustota

cca 1,4 kg/dm3

Pracovná teplota

od +5°C do +25°C

Doba schnutia

cca 2 hodín

■■ Technické požiadavky
Renovátor nie je klasifikovaný ako stavebný výrobok. Má osvedčenie v rozsahu
radiačnej hygiény.
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■■ Renovácia obkladov a dlažieb
Príprava podkladu

Špáru je potrebné dôkladne očistiť, odmastiť a zbavit rôznych druhov špiny. Na čistenie použiť
následujúce preparáty: ATLAS SZOP (prostriedok na zbytky cementu) alebo ATLAS SZOP 2000
( na zbytky výrobkov na báze polymerových disperzií). V prípade povlakov organického pôvodu
(hub, rias) je potrebné skôr použiť preparát ATLAS MYKOS. Po použití čistiacich prostriedkov
povrch je potrebné umyť čistou vodou a nechať uschnúť. V prípade, že po urobení zkúšky sa
obkladačka alebo dlaždica prefarbí, pred nanesením renovátora ich okraje je treba vhodne
zabezpečiť, napr. oblepiť maliarskou páskou.

Príprava renovátora

Renovátor sa vyrába ako hotová hmota k priamemu použití. Nesmie sa miešať s inými materiálmi, riediť ani zahušťovať. Po otvorení nádobky obsah je potrebné premiešať za účelom
vyrovnania konzistencie.

Náter

Renovátor nanášať raz, rovnomerne na suché špáry štetcom alebo špongiou, ktoré sú súčasťou
súpravy. Hmotu nanášať i mimo okraje obkladačiek alebo dlaždíc. V prípade zmeny farby alebo
keď špáry sú popraskané, je potrebné naniesť dve vrstvy renovátora.

Čistenie

Preparát je možné odstrániťz obkladačiek alebo dlaždíc špongiou v priebehu práce alebo až
predbežne uschne, tzn. po cca 30 minútach.

Prevádzka

Povrch je možné používať po cca 12 hodinách.

■■ Spotreba
V závislosti od šírky špáry, druhu a rozmerov použitých dlaždíc alebo obkladačiek.
Rozmery obkladačiek
alebo dlaždíc [cm]

Šírka špáry
[mm]

Spotreba
[počet m²z bal. 250 ml]

Mozaika

2,0

cca 8,0

10 x 10

3,0

cca 12,0

15 x 15

3,0

cca 15,0

20 x 25

3,0

cca 15,0

30 x 30

3,0

cca 15,0

■■ Dôležité dodatočné informácie

• Pri použití renovátora príliš savé obkladačky alebo dlaždice sa môžu prefarbiť, preto sa odporúča urobiť skúšku na malej ploche obkladu alebo dlažby. V prípade, že sa objaví prefarbenie, pred nanesením renovátora je potrebné okraje obkladačiek alebo dlaždíc zabezpečiť napr.
maliarskou páskou.
• S ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy v jednom mieste používať renovátor s rovnakým dátumom výroby a číslom
výrobnej šarže.
• V priebehu práce a priamo po nanesení renovátora (cca 24 hodiny) natretý
povrch je potrebné chrániť pred intenzívnym schnutím a pôsobením vody.
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití.
• Na špáry v namáhaných miestach (vonkajšie a vnútorné hrany, dilatácie)
sa odporúča používať UKONČOVACIE LIŠTY ATLAS alebo trvale pružnú
hmotu, napr. sanitárny silikón ATLAS SILTON S.
• Uchovávať mimo dosah detí. Škodlivý pre vodné organismy. Môže spôsobiť trvale a škodlivé zmeny vo vodnom prostredí. Nevylievať do kanalizácie a produkt i obal odstraňovať bezpečným spôsobom. Nevyhadzovať do prostredia. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.
• Renovátor prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých, originálnych
obaloch, v suchých podmienkach (najlepšie na paletách), pri teplotách
nad 0°C. Chrániť pred vlhkosťou. Doba skladovania výrobku za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 24 mesiace od dátumu výroby uvedeného na obale.

■■ Balenie
Súprava obsahuje umelohmotnú nádobku s renovátorom 250 ml, štetec a
špongiu.
Hromadné balenie: 6 ks
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním tejto
technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 06.07.2011
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UKONČOVACIE LIŠTY ATLAS   
Umelohmotné a hliníkové obkladové lišty
• slúžia ku konečnej úprave vnútorných a vonkajších okrajov obkladov
• chránia okraje obkladov pred vyštrbením
• spájajú dve plochy obkladačiek
• maskujú okraje dorezavaných obkladačiek
■■ Určenie
Slúžia k ochrane okrajov obkladačiek pred vyštrbením – majú zvýšenú mechanickú pevnosť.
Trvale spájajú dve plochy obkladačiek – zabezpečujú pred prasklinami (možnými pri použití
cementových hmôt) v nárožiach miestností, okrajoch všetkých druhov otvorov (napr. dverných
a okenných), poličiek, stĺpov, schodov, obvodov vaní, sprchových kútov.
Ukončujú obklad – v miestach spojenia obkladu so zárubňami, parketami, panelmi, kobercovými krytinami.
Uľahčujú údržbu čistoty.
Obkladové lišty sú súčasťou sady výrobkov pre špárovanie obkladov a dlažieb, spolu
so špárovacími hmotami a silikónmi ATLAS.
Miesta použitia – kúpelne, sprchové kúty, toalety, kuchyne, práčovne, a iné miestností so zvýšenou vlhkosťou, balkóny, terasy, fasády, stenové a podlahové vykurovanie.

■■ Vlastnosti
Vyrábajú sa z materiálu odolného voči nízkym teplotám a UV žáreniu.
Umelohmotné lišty sú pružné – dajú sa ľahko prispôsobiť hrane, ktorá nemá rovnú líniu.
Umelohmotné lišty sa vyrábajú v 20 farebných odtieňoch – čiastočne zladených
s koloristikou špárovacích hmôt a silikónov ATLAS. Bohatá paleta farieb umožňuje vybrať
vhodnú ukončovaciu lištu pre farebný odtieň obkladu.
Hliníkové lišty majú vysokú mechanickú pevnosť.

■■ Technické údaje
Umelohmotné lišty – 4 druhy o dĺžke 2500 mm. Dve výšky: 7 mm (používa sa i na obklady
o hrúbke 6 mm) a 9 mm (odporúča sa tiež pre obklady o hrúbke 8 mm), každá lišta sa vyrába
v dvoch druhoch – vnútorná a vonkajšia.
Hlinikové eloxované lišty – ich použitie sa odporúča predovšetkým v miestach vystavených
na mechanické poškodenie, napr. na prahoch a nárožníkoch stien v komunikačných ťahoch.
Dĺžka 2050 mm a 2500 mm a výška 8 a 10 mm (vyrábajú sa iba vonkajšie).
Obkladové lišty – eloxované a neeloxované, dĺžka 2000 mm a 3000 mm, výška 8 mm a 10 mm.
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■■ Montáž lišt
Príprava

Pred zahájením obkladačských prác je treba vybrať správny pre dané použitie
typ lišty. Výšku lišty treba zvoliť tak, aby horná plocha obkladačky (po jej
prilepení) nevystávala nad výšku použitej lišty.

Montáž

Lišty je potrebné montovať v priebehu vykonávania obkladu. Na podklad
naniesť lepiacu maltu, v mieste určenom pre lištu ponoriť jej montážne rameno.
Vtlačené montážne rameno zastierkovať dodatočným množstvom malty a
následne dôkladne prilepiť obkladačku tak, aby sa presne stýkala s lištou
(nesmú vznikať medzery). a nevystávala nad jej výšku. Medzery o šírke 1-2 mm
(prípustné medzi obkladom a lištou) je možné vyplniť špárovacou hmotou.

■■ Dôležité dodatočné informácie
• Na čistenie líšt používať ľubovolné čistiace prostriedky na čistenie a ochranu
keramických obkladov a dlažieb. V prípade umelohmotných líšt nepoužívať
prostriedky s obsahom koncentrovaných zlúčenin chlóru alebo čpavku
a tiež preparátov na báze organických rozpúšťadiel.

■■ Balenie
Umelohmotné lišty - po 100 ks (vonkajšie lišty) alebo po 50 ks (vnútorné
lišty) v hromadnom balení skládajúcom sa z 10 menších balení tzv. fóliových
rukávov, z ktorých každý obsahuje 10 ks líšt.
Hlinikové lišty - po 50 ks v hromadnom balení skládajúcom sa z 5 menších
balení tzv. fóliových rukávov, z ktorých každý obsahuje 10 ks líšt.
Obkladové lišty (eloxované a neeloxované) - po 50 ks v hromadnom
balení skládajúcom sa z 5 menších balení tzv. fóliových rukávov, z ktorých
každý obsahuje 10 ks líšt.
Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa
použitia výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade
s bezpečnostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami. S vydaním
tejto technickéj karty všetky predchádzajúce sú neplatné.
Datum aktualizácie: 28.07.2009

katalóg technických kariet

