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Meldorfer Fugenmörtel 081
Розчин для заповнення швів плиток Meldorfer Flachverblender
для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Готовий до застосування розчин для заповнення стикових і горизонтальних швів врівень з
поверхнею плиток Meldorfer Flachverblender.

Сфера застосування

■ висока паропроникність
■ атмосферостійкий, водовідштовхуючий згідно DIN 18550
■ м'яко і легко наноситься
■ створює дуже слабкий натяг, дуже добре деформується
■ стійкий до лугів і УФ-випромінювання
■ пігментований
■ не містить цементу, виготовлений на основі синтетичних смол
■ комбінація мінеральних наповнювачів

Властивості

Відра по 25 кгУпаковка/Розмір тари

Цементно-сірийКолірні відтінки

У сухому, прохолодному, захищеному від морозу місці. Берегти від дії прямих сонячних
променів. При використанні матеріалу в силосах: При тривалих періодах простою (наприклад,
на зиму) контейнери і силоси необхідно повністю спорожнити.

Зберігання

■ Заходи при пожежі: Важкозаймистий
■ Коефіцієнт водопоглинання: w < 0,5 кг/(м2  · h0,5) згідно DIN 52617
■ Консистенція: Землисто-волога (пастободібна)

Технічна характеристика

Застосування

бл. 3 – 5 кг/м2 при ширині шва бл. 12 мм в залежності від глибини шва і ущільнення матеріалу.
Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Витрата

Температура нанесення:Умови застосування

Під час нанесення і стадії висихання температура навколишнього середовища і поверхні не
повинна опускатися нижче + 5°C і підніматися вище + 30°C.
Не наносити під дією прямих сонячних променів, під час сильного 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 розчином для
заповнення швів, 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
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■ Розчин Meldorfer-Ansatzmörtel 080 повинен затвердіти та висохнути.
■ Час висихання в теплу погоду складає не менше 2 - 3 днів.

Застосування

Розчин для заповнення швів Meldorfer Fugenmörtel готовий до нанесення. Розмішати матеріал і
при необхідності довести до потрібної консистенції, додавши невелику кількість води. Накласти
розчин для заповнення швів на прямокутну кельму і заповнити шви за допомогою розшивки
відповідної ширини. Розрівняти з легким натисканням. При необхідності зчистити налиплий
матеріал до висихання невеликою мітелкою або скребком.

Примітки

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

Вступ

■ Небезпечний для водних організмів, може надавати шкідливий вплив на водойми.
■ Зберігати в недоступному для дітей місці.
■ При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і проконсультуватися з лікарем.
■ При попаданні на шкіру негайно змити великою кількістю води і мила.
■ Не допускати попадання в каналізацію, водойми або в грунт.
■ При попаданні в органи травлення відразу ж звернутися до лікаря, так як можливе ураження

мікрофлори кишечника.

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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