Quick & Easy Speedfiller

Ürün tarifi:
Airless ile sürme vasıtasıyla duvar ve taban
yüzeylerini rasyonel bir şekilde egalize etmek ve kapalı alanda düz, üzerine sürülebilir
ve duvar kâğıdı uygulanabilir zeminler oluşturmak için kullanıma hazır, çözücü madde
içermeyen dispersiyon duvar dolgu maddesi.
Kılcal çatlak kapatıcı.
Uygulama:
Kapalı alan. Q2 kalitesinde önceden macunlanmış olan boyacı keçede, sıvada, betonda,
alçıpan, alçı elyaf ve diğer kuru yapı levhalarında ve macunlanmış yüzeylerde ve dispersiyon, silikon reçine ve silikat bazlı eski kaplamalarda kullanılabilir.
Özellikleri:
• Airless ile sürme için işlemeye hazır olarak
ayarlanmıştır
• 0,1 mm - 1,5 mm arası sürme kalınlığı
• Kuru yapıda Q3 ve Q4 yüzey kaliteleri için
• düşük gerilimde kuruma için elyaf takviyeli
• kılcal çatlak kapatıcı
• çok iyi zımparalanabilir
• ideal bir şekilde duvar ve tavan boyaları uygulamak ve duvar kaplamalarını yapıştırmak için azaltılmış su alımı
• kapalı alan için
İçerik maddeleri:
Stiren akrilat dispersiyonu, dolgu maddeleri,
katkı maddeleri, koruyucu madde
Özgül Ağırlık:
yakl. 1,5 g/cm³
Parlaklık derecesi:
mat

Son kaplama olarak, duvar dolgu maddesine optimum şekilde uyarlanmış olan ve böylece en iyi yüzey finişi sağlayan MEGA 300
Speed tavsiye ederiz. Son kat boya olarak
esas itibarıyla mümkün olduğu kadar mat,
yüksek değerde NAK-2 kaliteleri kullanılmalıdır. Parlayan dispersiyon boyalarında zemin
pürüzlükleri belirgin bir şekilde belli olur. Çalışmalara başlamadan önce örnek alanların
oluşturulmaları ve böylece yapışmanın ve
yüzey görünümünün kontrol edilmesi tavsiye
edilmektedir.
Zemin:
Zeminler taşıyabilir, sabit, kuru ve kirlenmelerden, çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden,
mantar istilalarından, sinter katmanlarından,
unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski
katmanlar uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Kireçli
sıvalarda kullanılamaz. Lütfen VOB, Bölüm C,
DIN 18363, fıkra 3 ve ilgili BFS bilgi sayfalarını
dikkate alın. Yapışmayan eski kat boyalar, artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır. >1 mm
delikler, çıkıntılar ve pürüzlüklerde ön macunlama gereklidir. Alçıpan ve diğer kuru inşaat
levhaları macunlanırken, Q2 kalitede temel
macunlama uygulayın.

Renk tonu:
beyaz
İşleme:
Kullanım öncesi iyice karıştırın. Airless boya
makinesi ile işlenebilir, örn. MEGA Quick &
Easy 5.0 veya kıyaslanabilir. Daha güçlü cihazlarda basınç ilgili şekilde ayarlanmalıdır.
MEGA 610 Quick & Easy Speedfiller, ilk çalışma işleminde ince bir şekilde önceden püskürtülür. Mat bir şekilde kuruduğu gibi ikinci
püskürtme işlemi uygulanabilir. Yüzey, tekrar
düzleştirilmez, çekilmez veya tekrar rulo ile
işlenmez. Uygun bir uygulamada duvar dolgu
maddesinin zımparalanması ve astarlanması
gerekli olmaz, Finiş, yeniden işleme gerekmeden işlenmek için uyundur.
Yüzeyin yine de zımparalanması gerekiyorsa,
en az >240 tane boyutu kullanın ve yüzeyleri
toz bağlayacak şekilde astarlayın.

İşleme sıcaklığı:
+5 °C obje ve oda sıcaklığının altında işlemeyin.
Depolama:
Soğuk ama donsuz, açılmamış halde son kullanım tarihi yaklaşık 12 ay.
Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Kurumuş malzeme artıkları, ev atıkları veya şantiye atıkları üzerinden
bertaraf edilebilir. Atık anahtarı No. EWC 08
04 10.
GISCODE:
BSW20
WGK1:
Öz sınıflandırma
Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Teknik veriler
Seyreltme:
Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır. Gerektiğinde su ile seyreltin. Seyreltme, özelliklerin
değişimine neden olabilir.
Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile yıkayın.

Paket boyutu:
22 kg

Genel notlar

Kurutma:
Zeminin katman kalınlığına, emiş kapasitesine ve ortam sıcaklığına göre 4 - 7 saat sonra
yüzeyi kuru ve üzerine sürülebilir. Düşük sıcaklıklarda ya da artmış nemde kuruma süresi
uzar.
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İnce macun, Tip 2A
MEGA 610 Quick & Easy Speedfiller
Airless ile sürme vasıtasıyla duvar ve taban yüzeylerini
rasyonel bir şekilde egalize etmek için dispersiyon duvar
dolgu maddesi.

Yangında tepki:

A2-s1, d0
EN 13501-1 uyarınca

Eğilme dayanımı:

NPD*

Tehlikeli maddeler:

NPD*

*NPD = No Performance Determined

Tüketim:
1 mm sürme kalınlığında yaklaşık 1,5 kg/m²
Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri,
objede belirlenmelidir.
Airless ile püskürtme:
MEGA Quick & Easy 5.0 airless boya makinesi ile
Standart airless boya makineleriyle:
Nozul:
Graco RAC X LP 425/525
alternatif olarak:
Graco RAC X LP 427/527
Püskürtme basıncı: 180 bar
Püskürtme açısı: 50°
Süzgeç boyutu:
60 mesh

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.
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