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 1.0. Identyfikacja produktu 

Producent TERMIKA Sp. z o. o. ZRENJANIN, ul. Požeška 4, 23000 Zrenjanin, Serbia 

Rodzaj produktu Sucha mieszanka budowlana 

Produkt Zaprawy warstwo-czepne poprawiające przyczepność 

Skład produktu Cement, Wapno, Dodatki 

Kod produktu 6801056 

Nazwa TERMIKA ŠPRIC 

 

2.0. Charakterystyka produktu 

Parametr Jednostka Wartość Metoda 

Gęstość nasypowa kg/m
3
 610 - 750 Metoda wewnętrzna TR-UP-01-021 

Skład granulometryczny (<0.2mm) % 90 Metoda wewnętrzna TR-UP-01-023 

 

3.0. Zastosowanie 

Termika Špric jest stosowany do nanoszenia zapraw perlitowych w celu poprawy przyczepności zaprawy do podłoża. 
 

4.0. Sposób zastosowania 

Zawartość worka trzeba wlać do betoniarki o pojemności 100 litrów, w którą wcześniej wlano 28 litrów wody. Mieszać 

przez około 5 minut, lub do momentu rozpuszczenia grudek suchego materiału. 

Termika špric nanosi się na przygotowane podłoże i, podczas gdy jest jeszcze wodnisty, osadza się zaprawę perlitową 

Supermal.  
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5.0. Opakowanie 

Dwuwarstwowe perforowane worki natronowe.  

Typowa waga worka 10 kg. 

6.0. Warunki przechowywania i transportu 

Transport w zamkniętych środkach transportu. 

Produkt jest dostarczany na drewnianych paletach ostreczowanych podwójną, przezroczystą folią. Produkt może być 

również dostarczany luzem. 

Przechowywać w zamkniętym i suchym miejscu. 

7.0. Okres przydatności do użycia 

Dwanaście miesiący w zamkniętych i nieuszkodzonych workach z przestrzeganiem powyższych warunków przechowywania i 
transportu. 

8.0. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania 

Może powodować podrażnienie oczu, również podrażnienie skóry i dróg oddechowych. 

Zaleca się stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego: rękawic ochronnych, gogli, kombinezonu i maski 

przeciwpyłowej.  

Pierwsza pomoc: W przypadku zagrożenia zdrowia podczas pracy z Superbet-em 1, zwróć się do lekarza. W przypadku 

zanieczyszczenia oka, najpierw przemyj je czystą wodą, a następnie szukaj pomocy medycznej. W przypadku podrażnienia 

skóry opłukać wodą i mydłem, a następnie nałożyć krem ochronny. W przypadku, gdy materiał dostanie się do jamy ustnej, 

należy przepłukać jamę ustną wodą, jeśli dochodzi do wymiotów, należy zwrócić się o pomoc lekarską. 

UWAGA 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tej deklaracji bez uprzedzenia. 

ZAŁĄCZNIK 

- Deklaracja zgodności Superbet-u 1 

Data specyfikacji: Wykonał: 

17.12.2018. 
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