ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA

Parametry:

Dekoracyjny panel o naturalnym odwzorowaniu słoi drewna, w kolorze białym. Do wykończenia
systemów ociepleń, elewacji lub wnętrz.
Wzmocniona siatką zbrojącą
Po pomalowaniu LAZUREM AKRYLOWYM 1003 istnieje możliwość uzyskania różnych wariantów
kolorystycznych.

Właściwości:

•
•
•
•
•

Wodoodporny
Mrozoodporna
Naturalne odwzorowanie drewna
Łatwy montaż
Wysoka elastyczność

Sposób użycia:

Dane techniczne
Art. nr.

425713

Rodzaj opakowania
Ilość w opakowaniu

10 Stk./Ktn.

Zużycie

3,16 szt./m²

Kolejne dane techniczne:

Powierzchnia: 0,316 m²

Skład:

• Polimery
• Wypełniacze
• Siatka z włókna szklanego

Przygotowanie podłoża:

Podłoża powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych,
farb, naddatków zaprawy murarskiej itp. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia)
należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008. Stare, zniszczone powłoki o znikomej
wytrzymałości należy usunąć. Podłoża słabe zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302.

Rodzaje podłoża:

Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Bez dodatkowego gruntowania
Beton: Zagruntować środkiem GRUNTOBET 310
Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
Stare tynki: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5

Sposób użycia:

W przypadku systemu ociepleń deskę mocować bezpośrednio do styropianu lub dobrze związanej
warstwy zbrojonej (min po 3 dniach) lub do innego stabilnego podłoża np tynku. Kleić za pomocą
GOTOWEGO KLEJU DO PŁYTEK 111. W przypadku tego kleju należy przestrzegać minimalnej
temperatury schnięcia, która wynosi 10oC. Możliwe jest klejenie za pomocą kleju cementowego,
białego np.: EXPERT 2 BIAŁY, KLEJ ŻELOWY 110B. Po min 48 od klejenia deskę w razie
konieczności pokryć dokładnie farbą elewacyjną (np. FARBA AKRYLOWA 001). 24 godziny od
malowania dokładnie pokryć pędzlem wzdłuż słojów Lazurem akrylowym 1003 w dobranym
kolorze. Dla uzyskania efektu rustykalnego bezpośrednio po nałożeniu lazury przetrzeć delikatnie
suchą, czystą gąbką. Możliwe jest nakładanie lazuru dwukrotnie, w zależności od wymaganego
efektu.
Przy obróbce narożników, do wykończenia krawędzi deski zastosować GOTOWY KLEJ DO
PŁYTEK 111.

Warunki wykonywania
prac:

W trakcie klejenia oraz malowania stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te
dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
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ELASTYCZNA DESKA ELEWACYJNA

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej
reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje
i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą
bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.Produkt należystosować
zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.Należy unikać kontaktu ze skórą
oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć
porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.
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