X6
Chit de rosturi pentru plăci de gips-carton

Aplicații
EUROMGA X6 este un mortar uscat pe bază de ciment alb cu adaosuri speciale de imbunătățire a
aderenței și prelungire a timpului de punere în operă, recomandat pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor de gipscarton cu benzi de armare, cât și pentru lipirea plăcilor de gips-carton.

Punere în operă
Suportul: trebuie să fie uscat, desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescente, să nu fie
îngheţat, să aibă capacitatea portanta necesară şi să nu fie hidrofug.
Preparare: se presară în apă curată și rece (6,4l apă la 20 kg material). Se lasă materialul să absoarbă apa timp
de cca 2 min, şi se amestecă cu şpaclul sau cu un mixer la viteză redusă până la omogenizarea amestecului.
Pentru obținerea performanțelor maxime ale produsului este necesară reamestecarea după 5 – 7 minute.
Aplicare: materialul se aplică în rosturi, se aplică banda de armare şi se înglobează prin aplicarea unui strat
subţire de material. Se înlatura adaosul de material şi se nivelează suprafaţa rostului la nivelul plăcilor. Înainte
de a realiza o şpăcluire ulterioară, se va aştepta uscarea primului strat. Se vor şpăclui si elementele de fixare ale
plăcilor (capetele şuruburilor). Pentru realizarea unei suprafeţe perfect plane, după uscare, suprafaţa rosturilor
se va şlefui.

Recomandări
Nu se amestecă cu alte materiale. În caz contrar, caracteristicile materialului pot fi alterate.
Uneltele trebuiesc curăţate cu apă curată imediat după utilizare.
Uneltele şi recipientele murdare reduc semnificativ timpul de prelucrare al materialului.
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Ambalare
Saci de 20 kg

Caracteristici tehnice
Compoziție

Ciment alb, filer de calcar, aditivi atent selectionati

Apa de preparare

cca. 6,4 l apă/20Kg praf

Consumul de material

0,3-0,5 kg/m 2 în cazul folosirii la îmbinări
1 - 1,5 kg/m 2 în cazul folosirii cu material de umplere
Cca. 3 ore

Prelucrabilitate

Depozitare
12 luni la loc uscat, pe suport de lemn

Nota
Informațiile furnizate în această fișă tehnica reflectă cunoștințele noastre de ultimă oră cu privire la
particularitățile utilizării produsului. Aceste informații fac posibilă utilizarea corectă dar nu se pot substitui
expertizei practice a aplicatorilor/utilizatorilor- care sunt unicii responsabili pentru deciziile asupra scopului,
momentului și modului de utilizare a produsului și asupra consecințelor acestor decizii.
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