Karta techniczna TM 257

Podkład do tapet

Opis produktu:
Podkład do tapet MEGA 257 to pigmentowany podkład na bazie wody na bazie drobnoziarnistych dyspersji żywic syntetycznych.
Zastosowanie:
Wewnątrz. Do przygotowania powierzchni przed nakładaniem tapet flizelinowych i innych rodzajów tapet
półprzezroczystych. Wyrównuje różnice kolorystyczne podłoża (np. plamy szpachlowe) jednocześnie
wyrównując chłonność bez blokowania podłoża.
Właściwości:
• wysoka siła krycia
• reguluje chłonność
• nie blokuje podłoża
• możliwość tapetowania po ok. 6–8 godzinach
• wysoka odporność na wilgoć
• gotowy do użycia
• prawie bezwonny
• wolny od rozpuszczalników
Baza spoiwa:
Kopolimer octanu winylu
Ciężar właśc.:
Ok. 1,45 g/cm³

Podkład do tapet MEGA 257 nie nadaje się jako podłoże pod tynki i masy szpachlowe na bazie cementu.

GISCODE:
BSW20

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych przez producentów okładzin
ściennych.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Zawiera: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Mieszanina składająca się z: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1).

Podłoże:
Podłoże musi być czyste, suche, stałe, nośne, równomiernie chłonne i gładkie. Należy przestrzegać
wytycznych VOB dot. przygotowania powierzchni,
część C, DIN 18 363 zamieszczonych w arkuszu
informacyjnym nr 16.

Dane techniczne
Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu umyć wodą.
Schnięcie:
Przy ok. 20 °C i wilgotności względnej powietrza
65 % po ok. 8–10 godzinach, powierzchnia sucha
i nadająca się do malowania. Dalsza obróbka może
nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, nadające się do wdychania kropelki. Nie
wdychać aerozolu lub mgły. Przechowywać poza
zasięgiem dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/
ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

Zużycie:
Ok. 100–130 ml/m² na gładkiej powierzchni. Dokładne wartości zużycia do kalkulacji należy ustalić na
obiekcie za pomocą aplikacji próbnej.

Wartość pH:
Ok. 9

Wskazówki ogólne

Stopień połysku:
Matowy
Odcień kolorystyczny:
Biały/przezroczysty. Szeroka gama kolorów dostępna w ramach usługi mieszania kolorów MEGA Mix.
Wielkość opakowania:
Baza C/przezroczysta: 2,5 l/5 l
Biały 10 l
Stosowanie:
Podkład do tapet MEGA 257 można stosować na
wszystkich stabilnych, suchych, chłonnych i gładkich powierzchniach wewnątrz pomieszczeń, takich
jak np.: tynk, beton, płyty gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (bez wypływu ligniny). Podkład do
tapet MEGA 257 jest gotowy do użycia i można go
nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym (maksymalna ziarnistość 0,2 mm). Lekko piaszczyste powierzchnie,
luźny materiał i kurz należy dokładnie wyszczotkować, usunąć stare tapety, resztki tapet, tapety typu
raufaza i powłoki malarskie. Podkład do tapet MEGA
257 tworzy jednolicie zabarwioną powierzchnię,
która jest absolutnie niezbędna w przypadku tapet
flizelinowych oraz innych półprzezroczystych tapet i
okładzin ściennych (tapety papierowe, materiały naturalne, tapety tekstylne itp.).
Podłoża z czynnikami powodującymi przebarwienia
(np. zanieczyszczeniem sadzą, sadzą kominową,
resztkami papieru zawierającego drewno) należy
poddać odpowiedniej renowacji.

Przechowywanie:
W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu. Data
minimalnej trwałości przed otwarciem ok. 12 miesięcy.
Temperatura stosowania:
Nie przetwarzać w temperaturze podłoża i pomieszczenia poniżej +5 °C. Nie przetwarzać w wysokiej
temperaturze.
Wykaz składników:
Kopolimer octanu winylu, dwutlenek tytanu, wypełniacze funkcjonalne, woda, dodatki, środki konserwujące: Pochodne izotiazolinonu
Wskazówki dotyczące utylizacji:
Należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących utylizacji odpadów.
a) Utwardzone pozostałości produktu:
Odpady z gospodarstw domowych/przemy słowe
odpady komunalnopodobne
b) Nieutwardzone pozostałości produktu:
Oddać do komunalnego punktu zbiórki starych
farb.
c) Puste pojemniki:
Przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych
(np. żółty śmietnik/worek).
Wartość dopuszczalna UE dla tego produktu:
Kategoria produktu: A/h
30 g/l LZO (2010)
Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów.
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