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Termékleírás
Az IMPASTUK POLVERE EXTRA egy rendkívül fehér glettpor beltéri felhasználásra. Közvetlenül a
felhasználás előtt kell bekeverni. Gipsz, speciális gyanták és válogatott töltőanyagok keveréke. Jól lehet
vele dolgozni, vastagon felhordható és nem folyik le, nem reped, gyorsan kiszárad és könnyen
csiszolható.

Felhasználási terület
Az IMPASTUK POLVERE EXTRA különösen alkalmas a falon lévő egyenetlenségek, lyukak kitöltésére,
repedések eltüntetésére a falon, a fa felületen és különböző típusú előregyártott elemeken.

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonság
Száraz filmréteg
Látszólagos fajsúly
Megmunkálhatósági idő
Kiadósság
Keverési arány vízzel
Tárolási stabilitás
Megj.: 20°C-on mért adatok.

: fehér
: módosított gipsz
: matt
: 2,7 kg/L
: 1 óra
: 1 m²/kg 400 μm mellett
: 2:1 súlyban
: 12 hónap eredeti zárt csomagolásban száraz helyen

Felhordási mód
Felületelőkészítés

: A felület tiszta és nem tapadó részektől mentes legyen. A
felületet előzőleg nem szükséges benedvesíteni.
A termék kiszáradása előtt egy nedves szivaccsal fel kell
hordani, hogy a felület egységes legyen.
A csiszoláshoz közepesen szemcsés csiszolópapírt kell
használni.
A felhordás előtt egy rétegben fel kell vinni a 0004. cikksz.
POLY ACRIL rögzítő szigetelő terméket, hogy az alap
abszorpciója egységes legyen.

A termék elkészítése

: Készítse el a felhasználandó mennyiségű terméket 2 rész
IMPASTUK POLVERE EXTRA és 1 rész víz összekeverésével.
Addig keverje, amíg egy homogén masszát nam kap, majd
hagyja pihenni 10 percig. Használat előtt ismét keverje meg, ha
szükséges.
A kikevert termék kb. 1 óráig lesz megmunkálható.

Felhordási eljárás

: - spatulya

Száradási idő levegőn (20°C)

: 2 ÷ 4 óra, a felhordott rétegvastagság szerint

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében.
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és
különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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