
 
AUTONIVELANTA  
Suporti: SAPA PE BAZA DE CIMENT - SAPA DE BAZA ANHIDRIT – PARDOSEALA CERAMICA  

SM 485 -  Autonivelanta rapida pe baza de ciment pentru g rosimi de la 3 pana la 
                   30 mm, pentru  interior. 
 
Prepararea stratului suport  
Suprafata trebuie curatata de praf si impuritati. 
Eventualele urme de uleiuri, grasimi trebuiesc curatate pentru a realiza o suprafata curata. 
Substraturile  foarte absorbante sunt tratate în prealabil cu AG nostru de 15 grund diluat 1:8 cu apa. 
Sapa trebuie să fie în locul tratate cu primer DG 74. 
 
Mod de lucru  
Se toarnă puţin o dată şi se amestecă un sac de 25 kg de SM 485 la aproximativ 5 litri de apă curată şi se amestecă la 
viteză redusă agitator mecanic pentru a obţine un amestec omogen.  
Puteţi să combinaţi cantităţi mai mari de SM 485 în malaxoare de ciment. 
SM 485 se poate aplica, de asemenea, cu pompa. 
Nu adaogati apa in exces pentru a restabili gradul de funcţionalitate a amestecului 
Aşteptaţi 2 minute înainte de aplicare, şi apoi se amestecă amestec. 
SM 485 se răspândeşte cu uşurinţă într-o mână, în grosimi de 3 - 30 mm, cu spatula de metal sau cu racleta. 
Pentru inalta calitate  SM 485 nu lasă imperfectiuni 
Având în vedere uscarea rapidă a produsului, de stabilire pe podele din lemn, ceramica, etc. poate fi realizată în afară de o 
perioadă scurtă de timp (aproximativ 12 de ore la 20 º C): Va trebui să se stabilească etaje numai după asigurându-se de 
efective de uscare cu un higrometru. 

 
AVERTISMENTE 
- Nu utilizaţi acest produs în aer liber. 
- Nu utilizaţi pe substraturi supuse în creştere umede sau de umiditate. 
- Pe substraturi încălzită, nu folosiţi pentru a fi mers la o zi după închidere a fabricii. 
- Utilizarea produsului la temperaturi cuprinse între 5 º C şi 30 ° C. 
- Nu adaugati apa la amestecul în timpul de admisie şi să nu depăşească doza recomandată .. 
- Nu se aplică direct pe substraturi dar cu un tratament anterior cu primer DG 74. 
- Nu utilizaţi ca un reper SM 485 trebuie să fie întotdeauna ancorat pe substrat solid şi stabilitate dimensionala. 
SM 485 ar trebui să fie utilizat în starea sa iniţială, fără adaos de materiale străine. 

 
CARATERISTICI TEHNICE 
Greutatea specifică a pulbere 1.250 kg/m3 
Amestec de apă 19% aprox. 
Consum orientativ 1,6 kg/m2 aprox. mm grosime 
Setarea de timp, la 20 ° C 1 ora e 30 min. aprox. 
Timpul până la trafic de lumină picior la 20 ° C 3 ore aprox. 
Lucrabilitate la +20 ° C 30 minute aprox. 
Aderenta la substraturi de beton > 1,5 N/mm2 
Rezistenta la flexiune dupa 5 ore 3 N/mm2 
Rezistenţă la încovoiere, la 3 zile 6 N/mm2 
Rezistenta la flexiune dupa 28 zile 9 N/mm2 
Rezistenta la compresiune dupa 5 ore 10 N/mm2 
Rezistenta la compresiune puţin 3 zile 14 N/mm2 
Rezistenta la compresiune puţin 3 zile 28 N/mm2 
Coeficientul de conductivitate termica (EN 12524) λ = 0,75 W/m .°K (tabelat valorea) 
Conform cu UNI EN 13813 CT-C25-F7 
 
CONFORM CU NORMELE EUROPENE 
 
COMPOZITIE 
SM 485 este un pre-amestecat liant uscat constând dintr-o priză specială hidraulice şi hidratarea rapidă, nisipuri şi selectat 
aditivi speciali pentru a îmbunătăţi gradul de funcţionalitate şi de a optimiza caracteristicile de auto-nivelare. 
FURNIZAREA 
- Saci cu protecţie specială împotriva umezelii de la circa 25 kg. 
CONSERVARE 
Păstraţi  pentru o perioadă care nu depăşeşte 6 luni. 
Cu toate acestea, priza poate fi încetinită cu trecerea timpului, fără performanţă final va fi schimbat. 
CALITÀTEA  
SM 485 este supus monitorizare atentă şi constantă la laboratoarele noastre. 
Materiile prime sunt riguros selectate şi controlate. 
 
SFATURI DE APLICARE  
În caz de sape foarte absorbant folosind AG 15 (p. 202), înainte de a MS 485. 
Folosind DG 74 (p. 141), înainte de a MS 485 pe sape anhidrit. 
Datele se referă la testele de laborator, aplicaţii de construcţie pot fi modificate în mod semnificativ în funcţie de condiţiile 
de punere în aplicare. . 
Utilizatorul trebuie să verifice caracterul adecvat al produsului pentru utilizator destinat, să îşi asume responsabilitatea de 
toate care decurg din utilizarea. 
Fassa S.p.A. îşi rezervă dreptul de a face modificări de orice fel, fără notificare prealabilă. 

 

 


