HASIT PC 120 BASIC
Adeziv fixare plăci gipscarton

Domenii de utilizare:

Pentru lipirea plăcilor de gipscarton pe straturi suport minerale.

Proprietăţi:

• Prelucrare optimă
• Aderență optimă

Punere în operă:

Date tehnice:
Număr articol

069975

Tip ambalaj
Cantitate per unitate

15 kg/UM

Unități per palet

ca. 30 UM/Pal.

Granulație

0 - 0,7 mm

Consum

ca. 5,5 kg/m²

Rezistența la smulgere

≥ 0,25 N/mm²

Reacție la foc

A1

Compoziţie:

•
•
•
•

Condiții punere în operă:

În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu
trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C.
Până la uscare completă suprafeţele trebuie protejate de îngheţ, uscare prea rapidă (expunere la
curenți de aer, raze solare directe) şi umiditate suplimentară (ploaie).

Suportul:

Suportul trebuie să fie curat, rezistent, uscat, desprăfuit, fără eflorescențe, impurităţi, fără
materiale ce pot forma un strat separator.
De asemenea, suportul, nu are voie sa înregistreze modificari sub acţiunea pretensionărilor
statice. Tipurile de suport trebuie să fie minerale (ex: beton, zidărie de cărămidă, BCA, bolţari,
tencuieli de var, var-ciment, ipsos).

Punere în operă:

Se realizează manual sau mecanizat. La aplicarea manuală, se amestecă cu apă la consistenţa
dorită, o cantitate care poate fi pusă în operă în maxim 30 minute.

Depozitare:

Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatura de depozitare între 5°C şi 30°C.

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea
acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

O Companie a grupului FIXIT
Fișa tehnică (TM) valabil 04.06.2019

Ipsos natural
Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării
Aditivi pentru îmbunătăţirea aderenţei
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