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Mortar de rosturi FX
65
(Flexfuge Profi FX 65)

> Flexibilitate ridicată
> Aquastatic - efect de perlă
> Pt. piatră naturală si gresie portelanată
> Pt. rosturi 0,5 - 7 mm

Produs-proprietati
Mortar de rosturi pulverulent, agreat în industria alimentara,
cu flexibilitate și stabilitate ridicată, aquastatic, rezistent la
apă şi îngheţ. Datorită aplicării ușoare și a capacității de
întărire rapidă și uniformă, este recomandat pentru rostuirea
plăcilor neabsorbante, timpii de prelucrare sunt diminuați
considerabil. Mortarul de rosturi are o rezistență ridicată la
uzură, iar capacitatea de absorbție redusă de apă împiedică
apariția petelor.

Utilizare
La interior şi exterior, pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de
până la 7 mm, care resping apa şi murdaria. Se utilizează la
placaje ceramice, plăcuţe mozaic, piatră naturală și gresie
porţelanată la pereţi şi pardoseli, inclusiv pentru pardoselile
încălzite, în camerele cu umiditate, terase şi balcoane.

Date privind produsul
Livrare:
Sac 25 kg, 48 saci / 1200 kg pe palet
Sac 15 kg, 72 saci / 1080 kg pe palet
Cutie 4 kg, 108 cutii / 432 kg pe palet
Depozitare: 36 luni în mediu uscat, în ambalaje originale,
nedesfăcute.

Caracteristici tehnice

Consum*: cca. 0,2-0,9 kg/m²
Necesar de apă : cca. 0,27 l/kg
Timp malaxare: cca. 2 minute
Lucrabilitate: cca. 45 minute
Circulabil: dupa cca. 3 -6 ore
Lăţime rost: 0,5-7 mm
Culori: conform paletar

* în funcţie de formatul plăcilor şi lăţimea rostului

verificat conform
ÖNORM EN 13888

Prelucrare suport
Scule recomandate: Malaxor electric cu turaţie redusă,
vase de amestecare, mistrie, drişcă de rosturi, şpaclu de
cauciuc, burete de spălat rosturi, găleată de apă. Imediat
după utilizare, sculele se spală bine cu apă.
Suport: Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie
suficient de întărit. Resturile rămase în rost, trebuie
îndepărtate. Pereţii rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie
uscaţi şi fără praf sau urme de adeziv.
Amestecare: Se face cu mixerul la turaţie redusă, într-un
vas curat, până se obţine un amestec omogen - fără
aglomerări.
Proporţia de apă este de cca. 0,27 litri de apa la 1 kg de chit
FX 65. Timp de malaxare 2 minute.
Rostuirea: Chitul se introduce în rost cu ajutorul driştii de
rost şi al şpaclului de cauciuc, diagonal pe direcţia rostului.
Se spală placajul ceramic, la cca. 5-15 minute cu apă curată
şi burete moale. După zvântare, urmele de ciment rămase
pe plăci se spală din nou.
Zona rostuită se protejează contra solicitărilor mecanice,
timp de 3-6 de ore. Pentru evitarea pătării culorii chitului,
este obligatorie îndepărtarea completă a adezivului din rost,
în special de pe marginile plăcilor. Uniformiatea culorii, este
garantată numai în cadrul aceleiaşi şarje de fabricaţie.

pentru un sistem perfect
Se recomandă folosirea profilelor de placaje Murexin şi a
chiturilor siliconice Chit siliconic sanitar Profi SIL 65, Chit
siliconic pt. piatră naturală SIL 50, disponibile în toate
culorile actuale ale Programului de mortare de rosturi
Murexin.
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Indicatii importante
Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce
priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea
ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata
accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii
Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea,
masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu
obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare
specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare
ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La
indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare,
are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului ( daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu
personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.


