3020 FINE
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS
Cementinio pagrindo, greitai džiūstantis, rankiniam glaistymui skirtas mišinys, viršutiniam
sluoksniui arba galutiniam užbaigimui tvirtiems
paviršiams vidaus patalpose: betonas, tinkas,
plytelės, PVC, linoleumas, medis ir kt. Tinkamas
grindiniam šildymui. Švariai nuvalytiems betono
ir tinko paviršiams gali būti naudojamas be
grunto. Sluoksnio storis 0-10 mm. Produktas
draugiškas aplinkai.
TAIKYMO SRITIS
glaistas skirtas viršutiniam sluoksniui arba galutiniam užbaigimui ant įvairių tvirtų ir švarių paviršių, tokių kaip betonas, keramika, akmuo,
PVC, linoleumas ir mediena, prieš juos padengiant tekstiline arba lanksčia danga. Naudojant
kitokiam paviršiui, kreipkitės į "Bostik AB".
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Valymas. Paviršius turi būti tvirtas be dulkių,
purvo, dažų, klijų likučių, riebalų ar alyvos. Atskilusios ar netvirtos pagrindo dalys turi būti
mechaniškai pašalintos. Pagrindo temperatūra
neturi būti žemesnė nei +10°C.
Paruošimas. Gerai nuvalytiems betono ar smėlbetonio paviršiams gali būti naudojamas be
grunto. Dėl geresnio sukibimo ir siekiant išvengti per greito džiūvimo, pagrindą reikia nugruntuoti Bostik Primer 6000 gruntu. Normalaus
įgeriamumo pagrindą, pavyzdžiui betoną, nutepti gruntu skiestu vandeniu santykiu 1:3. Labiau įgeriantiems paviršiams gruntavimą pakartoti. Plytelėms, akmeniui, PVC, linoleumui, medienai ir t.t. naudoti vandeniu skiestą gruntą
santykiu 5:1.
Maišymas. 15 kg mišinio išmaišyti su 4,5 l vandens (30%). Gerai išmaišyti maišymo įrenginiu
iki klampios, be gumulų masės. Palaukti 2-3
min. ir vėl išmaišyti. Naudojamo vandens temperatūra +5°C - +20°C. Glaisto patvarumą ir
elastingumą galima padidinti papildomai įpilant
Bostik Primer 6000 grunto – 1l 15kg sauso mišinio ir atitinkamai sumažinant vandens kiekį.
Glaisto temperatūra turi būti +10°C - +20°C.

Naudojimas: paskleiskite glaistą glaistykle. Mišinys turi būti sunaudotas per 15 min. Įprastai
paviršiumi galima vaikščioti po 30 min., grindų
dangas kloti po apytiksliai 3 val. esant 10 mm
sluoksnio storiui, +20°C laipsnių temperatūrai,
50% santykinei oro drėgmei ventiliuojamoje
patalpoje. Kai pilami du sluoksniai – antras pilamas, pirmam sukietėjus (galima vaikščioti) ir
nugruntavus. Dėmesio! Esant intensyviai saulei,
aukštai temperatūrai, stipriai ventiliacijai ir kitiems faktoriams, kurie galėtų pagreitinti džiūvimo procesą – paviršius turi būti apsaugotas
nuo per greito džiūvimo.
SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA
Produkto sudėtyje yra cemento, tai gali dirginti.
Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos
duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS
Klijuojanti medžiaga
Balastas
Storis
Naudojimo laikas
Galima vaikščioti

Susitraukimas
Įrankių valymas
Saugojimas

Grindų dangų klojimas
po
Išeiga
Suspaudimo stipris
Lenkimo stipris

Specialus cementas
Smėlis max. 0,25mm
0-10mm
15 min.
30-45 min jei temperatūra
džiūvimo metu yra bent
+20°C
<0,5%
Nedelsiant su vandeniu
6 mėn. sausoje, vėsioje aplinkoje neatidarytoje pakuotėje
apie 3 val.
1,5 kg mišinio m2 ir mm
>25 MPa
>7 MPa

