TECHNICKÝ LIST

Granucol KG-PU: kamenivo pro mozaikové omítky
POUŽITÍ: Granucol KG-PU je probarvený křemičitý písek, který je charakteristický svým vysokým obsahem SiO2.
Vlivem absence pyritu v surovině nedochází k rezivění. Kamenivo je barveno neorganickými a organickými pigmenty a
je potaženo PUR tvrzenou pryskyřicí. Granucol KG-PU je velmi odolný vůči světelným vlivům a je k dispozici v široké
barevné škále.
Používá se pro omítky (vnitřní i venkovní), kamenné podlahové krytiny, omítání
EXPEDICE: Dodává se v papírových pytlích po 25 kg nebo ve velko objemových pytlích po cca 1500 kg.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Vlhkost
Specifická
hmotnost

< 1wt-%
objemová

Objemová hmotnost

1,6 g/ml

2,63 g/ml

ZRNITOST:
No 5f*

1,0 – 1,8 mm

GEBA**

0,063 – 0,3 mm

No. 7*

0,6 – 1,2 mm

No. 9**

0,1 – 0,6 mm

No. 8*

0,3 – 1,8 mm

No 5g**

1,6 – 2,5 mm

No. 3**

2,0 – 3,5 mm

* zrnitostní křivky jsou uvedeny v dalším popisu
** zrnitostní křivky jsou na požádání
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UPOZORNĚNÍ:
Uvedené výrobky jsou přírodní produkty, které mohou společně čištěny a / nebo míchány (také se syntetickými
produkty). Všechna uvedená data a hodnoty jsou orientační. Jsou uváděna pro smluvní partnery pro jejich zjištění
vhodnosti výrobků na jejich specifické požadavky a jsou pro získání detailních informací povolených odchylkách a
aplikačních zkušenostech kvůli přírodním změnám stejně jako výrobním a skladovým změnám.
Jinak jsou platné všeobecné podmínky dodavatele.
DISTRIBUTOR:
Gebrüder Dorfner GmbH a Co. Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG, Scharnhof 1, D-92242 Hirschau, Německo
info@dorfner.com / www.dorfner.com
Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem.
Zpracovateli se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku
nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto
vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových
zjištěných poznatků a zkušeností.
V Brně dne 1.11.2016.
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