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____________________________________________________________________________________________________________ 
Nároky kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upraveny prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití výrobku je 

Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje předchozí písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku nezbavuje uživatele 

povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.  
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UNIFLEX
®
-M-PLUS             výr. č. : 2 04550 

B-složka pro AQUAFIN®-2K/M-PLUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schomburg GmbH & Co. KG 

Aquafinstr. 2–8 

D-32760 Detmold 

18 

2 04600 

EN 1504-2 

AQUAFIN-2K/M-PLUS 

Výrobek k ochraně povrchu 

Zásada 1.3 (C) 

Kapilární absorpce vody  

a propustnost pro vodu:   w < 0,1 kg/m
2
 x h

0,5
 

Propustnost pro vodní páru:                  třída I 

Propustnost pro CO2:       hodnota Sd > 50 m 

Odtrhová zkouška k určení 

adheze                                           ≥ 0,8 N/mm
2
 

Reakce na oheň                                 třída E 

 

 bez obsahu rozpouštědel 

 flexibilní 

 

Oblasti použití: 

Přidává se jako B-složka do práškové směsi k přípravě 

AQUAFINu-2K/M-PLUS (viz Technický list AQUAFIN-

2K/M-PLUS). 

 

Technické údaje: 

Báze: polymerní disperze  

Barva: bílá

 

 

Hodnota pH: cca 8,0 

Dodávané balení: 2kg a 10kg umělohmotný kbelík 

Skladování: chraňte před mrazem, min. 12 

měsíců v uzavřeném originálním 

obalu, po otevření ihned spotřebujte 

Spotřeba: viz Technický list AQUAFIN-2K/M-

PLUS  

Čištění: stavební části nebo pracovní nářadí 

ihned omyjte vodou. Zaschlý 

materiál lze odstranit jen 

mechanicky. 

 

 

Podklad: 

viz Technický list AQUAFIN-2K/M-PLUS  

 

 

Zpracování (kombinovaný výrobek): 

Nalijte přibl. 60-80 % tekuté složky UNIFLEX-M-PLUS do 

čisté nádoby, přidejte práškovou složku a smíchejte na 

homogenní hmotu bez žmolků. Doba míchání směsi při 

500–700 ot./min. činí 2-3 min. Přidejte zbývající část 

UNIFLEXu-M-PLUS a znovu dobře promíchejte. Podle 

konkrétní aplikace je možno do směsi přidat vodu, nejvýše 

však 1,5 % (0,5 l na 35 kg).  

AQUAFIN-2K/M-PLUS se nanáší štětcem, stěrkou nebo 

nástřikem minimálně ve dvou vrstvách. Doba 

zpracovatelnosti je cca 60 minut při +23 °C a 50% relativní 

vlhkosti vzduchu.  

Pokyny v Technickém listu AQUAFINu-2K/M-PLUS jsou 

pro zpracování výrobku závazné. 

 

 

 Upozornění: 

 Neupravované plochy chraňte před působením 

UNIFLEXu-M-PLUS. 

 

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu dle 

směrnic ES!  

 

GISCODE: D1 

 

 

 

 
 
 
 
  

Schomburg GmbH & Co. KG 

Aquafinstr. 2–8 

D-32760 Detmold 

18 

2 04600 

EN 14891 

AQUAFIN-2K/M-PLUS 
Vodotěsný výrobek na bázi cementu, 

nanášený v tekutém stavu, používaný v 

exteriéru pod lepené keramické obklady 

EN 14891 : CM 

 Počáteční přídržnost:                    ≥ 0,5 N/mm
2
 

 Tahová přídržnost  

    po kontaktu s vodou:                    ≥ 0,5 N/mm
2
 

    po tepelném stárnutí:                    ≥ 0,5 N/mm
2
 

    po cyklickém  

    zmrazování-rozmrazování:           ≥ 0,5 N/mm
2 

    po kontaktu s vápennou vodou:   ≥ 0,5 N/mm
2 

  Vodotěsnost:            nepropouští žádnou vodu 

 Schopnost přemostění trhliny:       ≥ 0,75 mm 

 


