
KARTA TECHNICZNA

ANSERGLOB BCX 20

PRODUKT

Zaprawa  wyrównująca  BCX 20 jest  gotową,  suchą  mieszanką,  opartą  na  bazie  spoiwa  cementowego,  kruszyw  i  odpowiednich 

dodatków modyfikujących. Jest wyrobem wodo- i mrozoodpornym.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa wyrównująca przeznaczona jest do wyrównania powierzchni  ścian i podłóg.  Używana jako warstwa  wyrównująca przed  

wykonaniem  okładziny,  pozwala  odpowiednio  przygotować  podłoże  oraz  zaoszczędzić  zaprawę  klejącą.  Należy  ją  stosować  do 

niewielkich ubytków oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Zaprawę można stosować wewnątrz i na zewnątrz  

budynków. 

DANE TECHNICZNE

Lp. Badana właściwość Wymagania
1 Gęstość objętościowa 1,8±0,2 g/cm3

2 Czas zachowania właściwości roboczych 540 min.

3 Proporcja mieszania 6,25-6,5l wody na 25 kg suchej mieszanki
4 Wytrzymałość na ściskanie CS III
5 Przyczepność i symbol modelu pęknięcia 1,43 MPa; FP:B
6 Absorpcja wody W2
7 Trwałość Zaprawa mrozoodporna

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:  Podłoże musi być  mocne, oczyszczone z kurzu,  brudu,  resztek farb olejnych lub emulsyjnych.  Podłoża 

chłonne należy zagruntować emulsją gruntującą.

Przygotowanie zaprawy i sposób użycia:  Przygotowanie zaprawy polega na  dodaniu zawartości worka do wody w proporcjach 
6,25-6,5l wody na 25 kg suchej mieszanki i wymieszaniu ręcznym bądź mechanicznym, po 5 min po ustabilizowaniu się konsystencji  
wymieszać ponownie.
Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania zaprawy powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.

Zaprawę nanosić równomiernie na czyste powierzchnie  za  pomocą kielni lub gładkiej  pacy stalowej, do zacierania można użyć pacy 
styropianowej . Przygotowując podłoże przed układaniem płytek ceramicznych bezpośrednio po wykonaniu warstwy należy naciąć  
świeżą zaprawę kielnią lub pacą. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości  15mm.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać  w  oryginalnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  suchych  przewiewnych  pomieszczeniach  

nie dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem.

GWARANCJA
Producent  przyjmuje  odpowiedzialność  gwarancyjną  za  jakość  produktu  jedynie  w przypadku  zastosowania  się  użytkownika  do 
zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej i zasad BHP.

OPAKOWANIE

Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg..

ATESTY

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1: Zaprawa tynkarska”.
Atest higieniczny - PZH nr HK/B/0836/02/2008

Zakłady Chemiczne ANSER-TARNOBRZEG Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg,  ul. Zakładowa 48
tel.: 15  641 63 07 do 09,  faks: 15  641  63  22

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność  
materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod  
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.


