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Thrakon  LATEX 296 
 
Емулсия-подобрител за сухи циментови смеси 
 
 
 
 
 
Описание на продукта 
LATEX 296 е еднокомпонентен течен разтвор-емулсия. Не съдържа органични разтворители и не 
замърсява околната среда. Подходящ е за подобряване на  характеристиките на циментови разтвори, 
като еластични лепила, водоотблъскващи разтвори, мазилки и др. 
 
Области на приложение 
LATEX 296 е подходящ за всички видове мазилки и разтвори на циментова и гипсова основа, като: 
• традиционна варо-циментова мазилка 
• индустриални готови сухи смеси 
• зидарски разтвори 
• лепила за плочки 
• ремонтни разтвори на циментова основа 
• циментови замазки 
• индустриални циментови подове 
 
Добявянето на LATEX 296 към мазилка или зидарски разтвор го прави подходящ строителен материал за 
поправки и ремонти! 
Добявянето на LATEX 296 към мазилки позволява те да се полагат тънкослойно,  директно върху 
боядисани повърхности, без получаването на пукнатини! 
Циментовите лепила придобиват по-добра сила на слепване върху повърхности, които не са на 
циментова основа, като метал, дърво и др. 
 
Дозиране и подготовка на разтвора 
Смесете сухия разтвор с вода по указаните пропорции. След това добавете необходимото количество от 
LATEX 296 към разтвора, като разбърквате бавно с електрическа бъркалка до получаването на 
хомогенна смес. При смесването с вода на сухия разтвор сложете по-малко от необходимото количество 
вода. Прибавянето на LATEX 296 към разтвора увеличава неговата течливост! 
 
Разходна норма 
1 - 2 кг. от LATEX 296 се добавя към 25 кг. суха смес!  
Количеството прибавен LATEX 296 зависи от желания резултат, който искаме да постигнем! Добавете по-
голямо количество LATEX 296 (2,5 - 3 кг) към сухата смес, ако искате да получите мазилка за 
тънкослойно нанасяне! 
 
Внимание 
Предпазвайте очите и кожата! В случай на контакт, изплакнете обилно с вода! В случай на контакт с 
очите, потърсете незабавно медицинска помощ! 
Преди употреба на продукта, прочетете упътването за  употреба и техническите характеристики върху 
етикета! Преди работа сложете предпазно облекло и ръкавици! Да се съхранява далеч от достъп на 
деца! 
   
Съхранение 
Продуктът е пакетиран в 5 кг. и 20 кг. пластмасови опаковки. Срок на годност в оригинални неотворени 
опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. 
 


