TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KREISEL® Mineraliniai struktūriniai dažai 071
MINERALINIAI DAŽAI
•
•
•
•
•
•

Atsparūs drėgmei ir šalčiui
Gerai sukimbantys su pagrindu
Nedegūs
Labai laidūs garams
Atsparūs smūgiams
1 mm samanėlės struktūra

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:
Dažai purškimui baigiamąjam sluoksniui garažų, parkingų specialiai paruoštų mineralinės vatos lubų plokščių
mechanizuotu būdu. Formuoja dangą su samanėlės struktūra.
NAUDOJIMAS:
Sausą mišinį skiesti vandeniu proporcijoje 6,5 litrai ir 25 kg mišinio. Pilti palaipsniui į talpą su vandeniu maišant
lėtaeigio maišytuvo pagalba iki gausis vientisa masė, be grudeliu. Palikti brendimui 5 minutes ir vėl kruopščiai
išmaišyti. Kad išvengti skirtingų atspalvių, kiekvieną dažų partiją reikia paruošti tiksliai tokiu pat būdu su tokiu pačiu
vandens kiekiu. Paruoštus dažus reikia purkšti atitinkamos konstrukcijos dažymo agregato pagalba su atitinkamai
parinktu antgaliu (4-6 mm.). Darbų atlikimo metu ir džiūvimo metu saugoti nuo šalčio, kritulių per daug aukštos
temperatūros ir nuo stipraus vėjo. Naudoti temperatūroje nuo +5 OC iki +25 OC, ši temperatūros sąlyga taikoma
orui, pagrindui ir produktui. Dažų purškimui naudoti atitinkamai pritaikytą agregatą su reikiamu antgaliu. Dažus
reikia dėti tolygiai taip, kad struktūra būtų vienoda visame paviršiuje Didelio įgeriamumo ir dulkantys pagrindai turi
būti sustiprinti naudojant priemonę GRUNTOLIT-W 301. Prieš dengiant gruntavimo priemone, gruntavimui
nenumatytus paviršius reikia uždengti. Po mineralinės vatos plokščių priklijavimo gruntavimą galima pradėti
mažiausiai po 24 valandų (priklauso nuo aplinkos sąlygų). Priklijuota mineralinės vilnos izoliacija mažiausiai prieš
24 val. turi būti padengta TYNKOLIT –GSA 342.
TECHNINIAI DUOMENYS:
2

Sąnaudos:

apie 1,3-3 kg/m priklausomai nuo norimo
efekto ir purškimo būdo

Tankis:

~ 1,02 g/cm

Grūdėtumas:

1 mm

Sistemos atsparumas smūgiui

> 3J

Sukibimas tarp sluoksnių

≥ 0,08 MPa

Sukibimas tarp sluoksnių po atsparumo šalčiui

≥ 0,04 Mpa

Reagavimas į ugnį

nedega

Maišymo su vandeniu santykis:

apie 6,5 litrų vandens/25 kg sauso mišinio
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ĮRANKIŲ VALYMAS:
Švariu vandeniu iškart baigus darbą.
ĮPAKAVIMAS:
Maišai 25 kg ant padėklų, po 48 vienetus.
SANDĖLIAVIMAS:
Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose, nepažeistose, originaliose pakuotėse.
DĖMESIO:
Sumaišytas su vandeniu tampa šarminis. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, plauti gausiai švariu
vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės
bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų
kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl
atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.

