Aplikace

Dvousložková dekorativní
epoxidová spárovací hmota
(v 15 barvách), ideální pro
spárování skleněné mozaiky.
Použitelná také jako lepicí tmel.
• Zvláště vhodný pro lepení a spárování

dekorativních obkladů a dlažeb v prostředí
s vysokými požadavky na estetický vzhled
(např. showroom, komerční prostory, apod.).
• Vhodný k aplikaci na podklady, u kterých je
požadován efekt konečného poloprůsvitného
vzhledu nebo z důvodu propustnosti světelných
paprsků (např. skleněné podklady).
• Ideální na skleněné mozaiky.
• Snadné nanášení i čištění.
• K dispozici v 15 barvách, které je možné
vzájemně míchat, a tím získat nekonečné
množství barevných variací.
• V rámci dosažení speciálních estetických efektů
se Kerapoxy Design může smíchat
s metalickým barevným glitterem MapeGlitter

Kerapoxy Design
spárování

Dvousložková dekorativní epoxidová
spárovací hmota (v 15 barvách),
ideální pro spárování skleněné
mozaiky. Použitelná také jako
lepicí tmel

Nanášení
Kerapoxy Design

Oblasti použití
Dekorativní esteticky vysoce hodnotné spárování
obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene
a především skleněné mozaiky v interiéru i exteriéru.
Je vhodný také k lepení kyselinovzdorných obkladů
a dlažeb, a to na všechny podklady běžně používané
ve stavebnictví. Charakteristický poloprůsvitný
vzhled výrobku zlepšuje finální estetickou úpravu
obkladů a dlažeb. Kerapoxy Design je možné,
za účelem získání speciálních estetických efektů,
smíchat s výrobkem MapeGlitter.

Navlhčení
zaspárovaného
povrchu před jeho
dočištěním

Čištění skleněné
mozaiky pomocí
Scotch Brite®
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Vzorník barev

Kerapoxy Design
Lepidlo a spárovací hmota

Technické vlastnosti
• Zpracovatelnost směsi:
Doba zavadnutí
(jako lepidlo):
Doba pro provádění oprav
•
(jako lepidlo):

•

Zpracování modrého
Kerapoxy Design
zubovou stěrkou

45 minut
30 minut
60 minut

• Pochůznost:

cca po 24 hodinách

• Uvedení do provozu:

po 4 dnech mohou být
povrchy vystaveny působení
chemických vlivů

• Barva:

15

• Nanášení:

gumová stěrka Mapei

• Konečná úprava:

celulózová houba Mapei

• Skladovatelnost:

24 měsíců

Lepení skleněného
obkladu z mozaiky
s použitím Kerapoxy
Design

Následující den
pokračujeme
spárováním Kerapoxy
Design stejné barvy
a stejným, výše
popsaným, způsobem.

