Techninė atmintinė

Armierungsspachtel ZF
P1050

Produkto aprašymas
Paskirtis

Paruoštas naudoti, be cemento, organinis armavimo glaistas
armavimo sluoksniams ant polistireninio putplasčio izoliacinių
plokščių, apkrovą išlaikantiems ir organiniams seniems tinkams
atnaujinti ir perdengti, taip pat įtrūkusiems fasadiniams paviršiams
remontuoti pagal BFS atmeną Nr. 19. Išorei.

Savybės

„Armierungsspachtel ZF P 1050“ yra paruošta dengti, sustiprinta
plaušais, labai elastinga, neįgerianti vandenį armavimo masė, labai
ekonomiška, gerai užpildanti optimaliai stiklo pluošto tinkeliui įterpti.
Tankis
Apie 1,5 g/cm3
Smūginis stiprumas ETAG 004, 5.1.3.3:
Smūginis stiprumas > 10 džaulių, atitinkamoje sistemos sandaroje su
stiklo pluošto tinkleliu ir organiniu viršutiniu tinku ≥ 1,5 mm.

Nuoroda

Armierungsspachtel ZF P 1050 glaistas padengiamas organiškai
surištais tinkais (silikoniniu fasadiniu tinku, siloksaniniu fasadiniu
tinku) arba organiškai surištais fasadiniais dažais.

Spalva

Balta

Sudėtis

Akrilo kopolimero dispersija, kvarcinis smėlis, silikatas, vanduo,
priedai, metil-/ benzilizotiazolinonas. Gali sukelti alergines reakcijas.
Informacija alergiškiems asmenims tel. 00 800 63333782.

Pakuotė

PE kibiras po 20 kg – 24 kibirai/paletė

Produkto kodas

M-DF 02

Dengimas
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Pagrindas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be
kalkinio dėmėtumo bei medžiagų (su sukibimą izoliuojančia plėvele)
nuo sulipimo likučių. Kruopščiai patikrinti, ar tinko gruntas išlaiko
apkrovą. Naudojant „Armierungsspachtel ZF P 1050“ glaistą plyšiams
užtaisyti, papildomai patikrinti, ar esamas pagrindas išlaiko apkrovą ir
kokia sukibtis. Esant sudėtingiems pagrindams, atlikti sukibties
bandymą. Atpleišėjusius tinko ir/arba dažų likučius pašalinti.
Sugedusias, netinkamas dangas kruopščiai pašalinti. Būtina atkreipti
dėmesį, kad armavimo sluoksnį galima dengti tik visiškai sukietėjus
klijams, kuriais priklijuotos izoliacinės plokštės (ne anksčiau kaip po 3
d.). Izoliacinės plokštės su plėvele (daugiausia XPS-Styrodur
plokštės) pašiurkštinti per visą paviršių ir nušluoti. Sugeriančius
pagrindus gruntuoti „Tiefgrund P 800“ arba „Putzgrund P 823“.

Dengimas

Pakankamą kiekį „Armierungsspachtel ZF P 1050“ glaisto tinkamai ir
tolygiai dengti ant izoliacinių plokščių įprastiniais sraigtiniais siurbliais
arba rankiniu būdu nerūdijančio plieno glaistikliu.
„Armierungsspachtel ZF P 1050“ įterpti be raukšlių stiklo pluošto
tinklelį „Glasgewebe fein P 1500“, ties sandūromis užlaida turi būti
apie 10 cm. Įterpus tinklelį padengti ta pačia medžiaga ir išlyginti.
Armavimo tinkelis turi būti išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje.
Baigiamosios dangos šviesio koeficientas > 20%, papildomo įstrižinio
armavimo ties pastato angomis (langų, durų ir pan.) nereikalaujama.
Viso armavimo sluoksnio storis turi būti 3–5 mm.

Dėmesio!

Jei dengiant ir džiūstant, iškyla lietaus, šalnų ar ilgalaikio kondensato
pavojus, reikia imtis tinkamų apsauginių priemonių, pvz., apdengti
pastolius tentu. Tais atvejais pasirūpinti pakankama oro cirkuliacija.

Sąnaudos

Dengiant lygų pagrindą, sunaudojama apie 3–4 kg/m2.

Skiedimas

Prireikus, skiesti iki 5% vandens.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65%, džiūsta
apie 24 val. Kai temperatūra žemesnė arba santykinis oro drėgnumas
didesnis, džiūsta ilgiau.

Dengimo temperatūra

Dengiant ir džiūstant, objekto ir aplinkos temperatūra turi būti ne
žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Nuorodos
Laikymas

Sausoje, vėsioje, nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Nepraimtos
pakuotės tinkamumo naudoti trukmė apie 1 m.

Saugos taisyklės

Saugoti nuo vaikų. Purškiant, neįkvėpti aerozolių. Dirbant ir pabaigus
darbą, pasirūpinti gerai ventiliacija. Patekus į akis ar ant odos,
nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens
telkinius, gruntą.

Atliekų tvarkymas

Tinko likučius/dažų likučius palikti išdžiūti arba sutirštinti cementiniu
rišiklio.
AVV atliekų kodas Nr. 17 09 04.
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Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti
labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti produktus, ar jie tinka numatytam darbui
konkrečiu atveju. Teisinio įsipareigojimo pateiktiems duomenims nėra. Išleidus naują leidimą, šis spaudinys nebegalioja.
Išsamesnė informacija tel. 0800/63333782, tel. Lietuvoje +37065011770.

Techninė informacija 2014 m. rugpjūčio mėn.
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