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Техническа карта P 262 015

Изд: 20.07.2020КЬОСТЕР Акрилна боя

Висококачествена матова водоразтворима бяла фасадна боя за
грундиране и финишно покритие
Характеристики
Висококачествена матова водоразтворима фасадна боя за
декоративно финишно покритие на минерални повърхности.
Материалът е високоустойчив, покрива добре и се използва като
покритие, което предпазва конструкциите. Бял на цвят, може да
бъде оцветяван.

Технически характеристики
Свързващо вещество Акрилна смолиста дисперсия
Цвят Бял, може да се оцветява
Плътност приблx. 1.3 гр / cм³
VOC съдържание (EU лимит за
тази категория продукти

по-малко от  40 г / л VOC

A / c): 40 г / л VOC (2010)

Сфери на приложение
За трайно, устойчиво на атмосферни влияния фасадно боядисване
върху гладки и груби мазилки и замазки, тухли, бетон и повечето
други минерални повърхности. КЬОСТЕР Акрилната боя намалява
дифузията на CO2 от атмосферата и следователно намалява
карбонизационния процес на бетона. Не е предназначена за
хоризонтални и наклонени повърхности.

Субстрат
Субстратът трябва да е чист, сух и здрав. Подходящи повърхности
са вароциментови и циментови мазилки от група разтвори C II до
CS IV, съгл. DIN EN 998-1, както и бетон и армирани бетонови
повърхности. Отстранете прахта и всички възпрепятстващи
свързването субстанции от рода на кофражни агенти, мазнини,
масла, восък и прах. 
Биологично натоварените субстрати следва да се почистят от
всички мъхове, водорасли и гъбични замърсявания с подходящи
биоцидни продукти. Почистете старателно субстрата с чиста вода и
отстранете всички свободни частици.
Ако има наличие на солна ефлоресценция, причините за нея
трябва да бъдат остранени, а самата тя - премахната. Третирайте
изцяло повърхността с КЬОСТЕР Полизил TG 500. Следвайте
инструкциите в Техническата  карта.

Начин на приложение
Смесете добре КЬОСТЕР Акрилната боя. Можете да добавите и
5% вода (тегловни), за да достигнете желаната консистенция.
След полагането на грунд, когато е необходимо, се нанася
основното покритие от КЬОСТЕР Акрилна боя. КЬОСТЕР
Акрилната боя може да се нанася с четка, валяк или подходяща
безвъздушна спрей помпа. Температурата на околната среда и
субстрата трябва да е минимум +5 °C по време на полагане и
изсъхване. Не полагайте при влажност повече от 80%.
Повърхността на КЬОСТЕР Акрилна боя изсъхва след
приблизително 6 часа при +20 °C и относителна влажност 65%.
Ниските температури и високата влажност увеличават времето за
изсъхване. Пълният предпазен ефект на продукта се постига след
2 дни.

Разходна норма
прибл. 0.2 л/м² за слой
Дадената разходна норма е средна стойност. Реалната разходна
норма зависи от метода на полагане и свойствата на субстрата.
Точната разходна норма може да се определи чрез тестови зони.

Почистване
Почиствайте инструментите веднага след употреба с вода.
Изсъхналият материал трябва да се отстрани механично.

Опаковка
P 262 015 15 л бака

Съхранение
Съхранявайте в хладно, но не хладилно помещение. Избягвайте
директната слънчева светлина. В оригинално запечатани баки,
материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.
Запечатвайте отново частично използваните баки и употребете
материала възможно най-скоро след това.

Мерки за безопасност
Използвайте всички лични предпазни средства, изисквани от
правителствените, държавни и местни разпоредби при работа с
материала.

Свързани продукти
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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