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EMBECO – SP 

 

Vláknem vyztužená bitumenová špachtlovací hmota s obsahem organického rozpouštědla 

 
Použití: 
Špachtlovací hmota slouží k opravě trhlin, mezer, žlebů atd. jakož i k izolaci kominních a zedních připojení, 
přelomů atd. 
 
Vlastnosti: 
EMBECO - SP  se vyznačuje následujícími vlastnostmi: 

 přímo použitelný 

 odolný vůči mechanickým vlivem 

 rychle tuhnoucí  

 za chladu nekřehne 

 za horka neztéká 
 

Pokyny pro zpracování 
 
Povětrnostní podmínky: 
Při zpracování EMBECO - SP  musí být teplota povrchu a okolní teplota vyšší než 5°C. Vplyv vody, deště a mrazu 
musí být během zpracování a schnutí vyloučen.  
 
Požadavky na podklad a provedení: 
Podklad pro nanášení musí být suchý, bez olejů, tuků a uvolněných částic. Před zpracováním se EMBECO - 
SP  zamícháním zcela homogenizuje. EMBECO - SP  se nanáší naběračkou, špachtlí nebo hladítkem. Celková 
tloušťka vrstvy může být až 10 mm na každý pracovní cyklus.  
 
Teoretická spotřeba materiálu: 
na 1 mm hrubou vrstvu za sucha ca. 1,3 kg/m2  
 
Skladování: 
V neotevřeném originálním obalu je EMBECO - SP  skladovatelný minimálně 12 měsíců. Balení se musí 
skladovat tak, aby se zamezilo vystavení mrazu. Je nutné také zabránit vystavení přímému slunečnímu světlu a 
silnému působení tepla. 
 
Forma dodávky: 
5 l -, 10 l – balení 
 
Čistící prostředky: 
Běžně používaná rozpouštědla nebo benzín; při kontaktu s kůží pasta na mytí rukou.  

   
Technická data: 
 
Konzistence:      pastová 
Pojivo:       bitumen  
Druh rozpouštědla:     technický benzín 
Podíl tuhé látky (DIN 53 215):    ca. 78 % 
Bod vzplanutí (DIN 53 213):   ca. 45 °C  
Bod měknutí tuhé látky (DIN 52 011):   ca. 95 °C  
Tepelná odolnost při 70 °C (AIB):    bez ztečení  
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Odolnost vůči chladu při 4 °C (AIB):   bez prasklin při ohybu 
Vodotěsnost (0,2 bar, 8h, AIB):    nepropustný 
 

 

 

 

  

 


