
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir. Ve
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Megamur manuel macun EKF
Ürün tarifi:
VOB, DIN 18 363, Bölüm C, fıkra 2.3.1 uyarın-
ca alerjisi olanların dostu, işlemeye hazır mi-
neralli macun. Çözücü madde ve yumuşatıcı 
içermez, AgBB şeması uyarınca zararlı mad-
de testi yapılmış. Özellikle manuel işleme için. 

Uygulama:
Kapalı alan. Ll, lll, lV harç grupları sıvalar, alçı-
pan (Q1 - Q4), beton ve dispersiyon bazlı eski 
katmanlar maksimuma kadar 4 mm'ye kadar 
katman kalınlıktaki manuel macunlamalar 
için. İnce macunlamalarda, hedefin çok düz 
ve ince katmanlı yüzeyler olması durumunda. 
Kuru yapıda derzler macunlanacaksa lütfen 
levha üreticilerinin şartlarını dikkate alın.

Özellikleri:
• EMICODE EC1 PLUS  
• AgBB şeması uyarınca zararlı madde testi  
 yapılmış
• mineral bazlı
• çok düşük emisyonlu  
• alerji dostu
• işaretsiz  
• çözücü madde ve yumuşatıcı içermez  
• iyi doldurur 
• yüksek yapışma kapasitesi  
• çok iyi zımparalanabilir   
• mükemmel işleme özellikleri  
• difüzyon edilebilir  
• yüksek stabilite  
•  çok düşük sonrasında çökme 
• neredeyse sıfırlanabilir 

Eko etiket/Sertifikalar:
• İsveç Swanen Etiketi
• Finlandiya M1 Emisyon Sertifikası
• Eurofins Test Sertifikası: Uluslararası kabul  
 görmüş standartlar uyarınca değerlendirme  
 (French VOC Reg (A+), ABG, BREEAM vs.)

Bağlayıcı madde temeli:
Kopolimer plastik dispersiyonu

Pigment temeli:
Beyaz dolomit

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,4 kg/l

Renk tonu:
Beyaz

Paket boyutu:
14 kg

İşleme:
Passız bir çelik mala kullanarak elden sürün, 
çekin ve düzleştirin. Macunlanan yüzeyleri 
kuruma sonrası icabında zımpara kâğıdı veya 
zımpara keçesi ile zımparalayın. Levha kenar-
larını sadece kâğıt şeritler ile bağlantılı olarak 
macunlayın.

Zemin – lütfen özellikle dikkate alın:
VOB, Bölüm C, DIN 18 363 zemin kontrolü 
için: Fıkra 3.1.1 Tüm zeminler taşıyabilir, ha-
vada kurutulmuş, temiz ve yapışmayı azaltan 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Metaller, 
korozyona karşı korunmalıdır. Çimento içeren 
malzeme ile düzeltmelerde, MEGA 675 Me-
gamur manuel macun EKF sürülmeden önce 
yüzeylere fluat uygulanmalıdır. Alçıpan levha-
larda pahlı ve eğik levha kenarlarını sadece 
kâğıt şeritler ile bağlantılı olarak macunlayın. 
Levha kenarları ancak sıcaklık ve nem dal-
galanmalarından dolayı uzunluk değişiklikleri 
beklenilmediğinde macunlanabilir.

Gözden geçirme:
MEGA 271 Hydrosol EKF ile astarlama. Ar-
dından içte uygun olan tüm MEGA dispersi-
yon boyaları, ilgili teknik bilgi sayfaları dikkate 
alınarak uygulanabilir.

Teknik veriler

Katman kalınlığı:
Maks. 4 mm

Tane boyutu:
Yakl. 0.2 mm

Seyreltme:
Seyreltmeden işleyin. Gerekirse temiz su kul-
lanın.

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ile iyice durulayın.

Kuruma:
Katman kalınlığına, yapı nemine ve ortam sı-
caklığına bağlıdır. +20 °C ve % 65 bağıl nem-
de: yakl. 8 - 10 saat sonra tam kuruma. Daha 
soğuk sıcaklıklarda veya daha yüksek nemde 
ilgili daha uzun kuruma sürelerini dikkate alın.

Tüketim:
Kılavuz değer: 1 mm katman kalınlığında yakl. 
1,4 kg/m². Zemine ve sürme yöntemine göre 
tüketim değişir. Hesaplamaya ilişkin tam tüke-
tim değerleri, objede belirlenmelidir.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı: 
Hava ve zemin için +10 °C ve 25 °C arası opti-
mal. Ancak +5 °C'nin altında işlemeyin.

Depolama:
Soğuk ama donsuz. Açılmamış halde son 
kullanım tarihi en az 12 ay içerisinde. Açılmış 
ambalajları zamanında işlemeyin.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Hafif dolgu maddeleri, beyaz dolomit ve katkı 
maddeleri

Bertaraf notları:
Bertarafta yasal hükümleri dikkate alın.

GISCODE:
BSW10

Tehlike ve güvenlik notları
Çocukların erişebilmelerini engelleyin.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!
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675 Megamur Handspachtel EKF

EN 13963                                                                                            
Handspachtel fein, Typ 3A

MEGA 675 Megamur Handspachtel EKF
Für Feinspachtelung innen, wenn sehr glatte 
Oberflächen erzielt werden müssen; Q1-Q4.

Brandverhalten: A2-s1, d0
Biegefestigkeit: >320 N
Gefährliche Substanzen:  NPD*
*NPD = No Performance Determined


