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Meldorfer Ansatzmörtel 080
Розчин для приклеювання і заповнення швів при укладанні
облицювальної плитки Meldorfer Flachverblender на зовнішніх і
внутрішніх поверхнях.

Опис продукту

Розчин для приклеювання і заповнення швів при укладанні облицювальної плитки Meldorfer
Flachverblender на зовнішніх і внутрішніх поверхнях.

Сфера застосування

■ висока початкова адгезійна здатність
■ готовий до нанесення
■ висока проникність для водяної пари
■ пигментований
■ атмосферостійкий, водовідштовхувальний згідно DIN 18550
■ м'яко та легко наноситься
■ створює дуже слабкий натяг, дуже добре деформується
■ не містить цементу, виготовлений на основі синтетичних смол
■ комбінація мінеральних наповнювачів

Властивості

Відра по 25 кгУпаковка/Розмір тари

Цементно-сірий, піщано-білий, антрацит, спеціальні кольорові відтінки на замовлення.Колірні відтінки

■ У сухому, прохолодному, захищеному від морозу місці.
■ Захищати від потрапляння прямих сонячних променів.
■ Термін зберігання бл. 12 місяців.

Зберігання

■ Заходи при пожежі: Важкозаймистих В1 (DIN 4102)
■ Коефіцієнт водопоглинання: w < 0,12 кг/(м2  · h0,5) згідно DIN EN 1062
■ Консистенція: Пастоподібна

Технічна характеристика

Застосування

Для захисту від дощу під час фази висихання каркас слід при необхідності покрити тентом.
Внаслідок використання натуральних добавок можливі невеликі відмінності колірного тону.
Тому необхідно уважно дивитися на номер продукту або змішувати потрібну кількість матеріалу.

Вступ

Армуючі шари з: Capatect-ZF-Spachtel 699, поверхні з: класи розчинів P II, P III згідно DIN 18550 /
EN 998-1 і т. п., бетон, старі мінеральні штукатурки і фарби зі здатністю до навантажень,
гіпсокартонні плити або нижні штукатурки класу розчинів P IV + V в приміщеннях.

Придатні основи

Основи повинна бути рівними, міцними, сухими, чистими, без розділяючих речовин та володіти
здатністю до навантажень. Нові штукатурки-грунтовки повинні тверднути не менше 2-4 тижнів.
При використанні в рамках системи теплоізоляції Capatect-WDVS B армуючийшар повинен
добре схопитися і висохнути.
Поверхні з цементним в'яжучим (в тому числі мінеральні армуючі маси) заґрунтувати Putzgrund
610 щоб уникнути вицвітання.

Підготовка основи
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див. інформацію про продукти Capatect 071.Метод нанесення

2,5 – 3,0 кг/м2 Витрата

Точна величина витрат для конкретного об'єкта визначається шляхом нанесення пробного
покриття.

Температура нанесення:Умови застосування

Під час нанесення і стадії висихання температура навколишнього середовища і поверхні не
повинна опускатися нижче +5° і підніматися вище +30°.
Не наносити під дією прямих сонячних променів, під час вітру, туману або при високій вологості
повітря. У зв'язку з цим ми посилаємося на пам'ятку «Штукатурка при високих і низьких
температурах» Німецького союзу штукатурів.

При температурі 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня, покрита Ansatzmörtel,
висихає через 24 години. Для повного висихання необхідно 2 - 3 дні. При більш низькій
температурі і більш високої вологості повітря зазначені інтервали часу збільшуються.

Період висихання

Відразу після використання промити водою.Очищення інструментів

Примітки

■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі відразу промити водою.
■ Не допускати попадання в каналізацію, водойми або в грунт.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

■ На повторну переробку здавати тільки порожні ємності.
■ Рідкі матеріали можна утилізувати як відходи клеїв, що змішуються з водою.
■ Засохлі залишки матеріалу - як затверділі клейкі речовини або як побутові відходи. EAK

080410.
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