Karta techniczna TM 675

Masa szpachlowa do aplikacji ręcznej EKF

Opis produktu:
Gotowa do użycia, mineralna masa szpachlowa do aplikacji ręcznej, przyjazna dla alergików, zgodna z VOB, DIN 18 363, część C, ust.
2.3.1. Wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów, przetestowana zgodnie z kryteriami
testowymi AgBB dotyczącymi emisji substancji szkodliwych Specjalnie do przetwarzania
ręcznego.
Zastosowanie:
Wewnątrz. Do szpachlowania ręcznego o grubości do maksimum 4 mm na tynki z grupy
zapraw II, III, IV, płyty gipsowo-kartonowe (Q1
- Q4), beton i stare powłoki na bazie dyspersji. Do aplikacji drobnoziarnistych, w przypadku których konieczne jest uzyskanie bardzo
gładkich i cienkowarstwowych powierzchni.
Przy wypełnianiu spoin w suchej zabudowie
należy postępować zgodnie z instrukcjami
producenta płyt.
Właściwości:
• EMICODE EC1 PLUS
• przetestowana zgodnie z kryteriami testowymi AgBB dotyczącymi emisji substancji
szkodliwych
• na bazie mineralnej
• o niskiej emisji
• przyjazna dla alergików
• nie wymaga etykietowania
• wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów
• dobrze wypełniająca
• wysoka zdolność krycia
• bardzo dobra szlifowalność
• doskonałe właściwości przetwarzania
• zdolna do dyfuzji
• wysoka odporność na obciążenie
• bardzo małe osiadanie
• stopień rozciągliwości do wartości 0
Oznakowanie ekologiczne/Certyfikaty:
• Szwedzkie oznakowanie ekologiczne 		
Swanen
• Fiński certyfikat emisji M1
• Certyfikat akredytacji Eurofins:
Ocena zgodnie z międzynarodowymi
normami (French VOC Reg (A+), ABG,
BREEAM itp.)
Baza spoiwa:
Tworzywa sztuczne - Dyspersje kopolimerów
Baza pigmentowa:
Biały dolomit
Ciężar właściwy:
Ok. 1,4 kg/l
Odcień kolorystyczny:
Biały
Wielkość opakowania:
14 kg

Stosowanie:
Nakładać, ściągać i wygładzać ręcznie za
pomocą pacy stalowej. Po wyschnięciu przeszlifować wypełnione powierzchnie papierem
ściernym lub w razie potrzeby włókniną szlifierską. Szpachlować połączenia płyt tylko w
połączeniu z pasami papieru.
Podłoże – proszę zwrócić szczególną
uwagę na:
VOB, część C, DIN 18 363 na potrzeby kontroli podłoża: ust. 3.1.1 Wszystkie podłoża
muszą być nośne, powietrznosuche, czyste
i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Metale należy chronić przed korozją. Podczas wykonywania wyprawek przy
użyciu materiałów na bazie cementu, przed
nałożeniem masy szpachlowej do aplikacji
ręcznej MEGA 675 Megamur Handspachtel
EKF należy wykonać dokładną fluatyzację powierzchni. W przypadku płyt g-k szpachlować
sfazowane i ścięte połączenia płyt tylko w połączeniu z pasami papieru. Styki płyt można
wypełniać tylko wówczas, gdy nie należy spodziewać się zmian długości spowodowanych
wahaniami temperatury i wilgotności.
Możliwość dalszej obróbki:
Wykonać podkład środkiem MEGA 271 Hydrosol EKF. Następnie można stosować
wszystkie farby dyspersyjne MEGA nadające
się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, z
uwzględnieniem odpowiednich kart technicznych.

Ogólne wskazówki
Temperatura stosowania:
Optymalna temperatura powietrza i podłoża
od +10 °C do 25 °C. Nie przetwarzać w temperaturze poniżej +5 °C.
Przechowywanie:
W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu.
Data minimalnej trwałości przed otwarciem
ok. 12 miesięcy. Natychmiast zużyć zawartość otwartego pojemnika.
Wykaz składników:
Lekkie wypełniacze, biały dolomit i dodatki
Wskazówki dotyczące utylizacji:
Należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących utylizacji odpadów.
GISCODE:
BSW10
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

Dane techniczne
Grubość warstwy:
Maks. 4 mm
Wielkość ziarna:
Ok. 0,2 mm
Rozcieńczanie:
Stosować w stanie nierozcieńczonym. W razie potrzeby użyć czystej wody.
Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu spłukać dokładnie
wodą.
Schnięcie:
W zależności od grubości warstwy, wilgotności budowlanej i temperatury otoczenia.
W temperaturze +20 °C i 65 % wilgotności
względnej: sucha powierzchnia: po ok. 8 - 10
godzinach. W przypadku niższych temperatur lub wyższej wilgotności powietrza należy
uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

MEGA eG
Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg
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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:
Biegefestigkeit:
Gefährliche Substanzen:

A2-s1, d0
>320 N
NPD*

*NPD = No Performance Determined

Zużycie:
Wartość orientacyjna: ok. 1,4 kg/m² przy grubości warstwy wynoszącej 1 mm. Zużycie
waha się w zależności od podłoża i sposobu
aplikacji. Dokładne wartości zużycia dla kalkulacji określić na obiekcie.

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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