Fişă tehnică

JOINT-FILLER
Material pentru rostuirea panourilor betopan
Proprietăţi

Mod de utilizare

JOINT-FILLER este un material pe bază de ciment,
cu răşini, armat cu fibre, adecvat pentru rostuirea
panourilor betopan. Produsul are o flexibilitate
mare, rezistenţe ridicate şi aderenţă optimă. Se
aplică şi se netezeşte uşor. După aplicare se obţine o
suprafaţă finală deosebit de netedă, adecvată pentru
orice fel de prelucrare (vopsire, placare etc.).

1. Suportul
Panourile betopan trebuie să fie stabile iar
şuruburile de prindere a acestora nu trebuie să iasă
în afară. Rostul trebuie să fie lipsit de praf, grăsimi,
materiale friabile etc.
Înaintea aplicării materialului, rostul se va uda cu
apă.

Domenii de aplicare

2. Aplicarea
Adăugăm conţinutul unui sac de JOINT-FILLER în
apă, amestecând continuu, până la obţinerea unui
amestec păstos omogen, adecvat pentru chituire.
Iniţial se aplică de-a lungul rostului banda
autocloalntă pentru rosturi. JOINT-FILLER se
aplică cu un şpaclu inoxidabil pe suprafaţa pregătită
corespunzător şi se presează până la umplerea
completă a rostului. În acelaşi timp se îndepărtează
surplusul de material.
Pentru astuparea locală a fisurilor, porilor etc, este
suficientă chituirea simplă a acestor puncte.
După uscarea materialului, suprafaţa finală se
netezeşte cu glaspapir.

JOINT-FILLER este utilizat pentru rostuirea
panourilor betopan, în combinaţie cu benzile
autocolante, antialcaline pentru rosturi. De asemenea,
este ideal pentru astuparea locală a fisurilor, porilor
etc, ca şi pentru chituirea şuruburilor de prindere a
panourilor betopan.
Caracteristici tehnice
Formă:

mortar de ciment

Culoare:
Necesar de apă:

gri
5,20 l/sac 20 kg

Consum

Greutate aparentă
mortar uscat:

1,20  0,10 kg/l

Greutate aparentă
mortar proaspăt:

1,70  0,10 kg/l

100-130 gr per metru liniar de rost.
Ambalaj

Rezistenţă la compresiune: ≥ 20,0 N/mm2
Rezistenţă la încovoiere:
Timp de viaţă în
recipient:
Temperatura minimă
la aplicare:

≥ 7,0 N/mm2
4 ore la +23ºC
+ 5ºC

Saci de 20 kg.
Timp de viaţă - Depozitare
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul
original sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi
îngheţ.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru
acelaşi produs.

