Műszaki adatlap

FLEXCOAT
Erősen rugalmas akril vízlepergető festék
Leírás
A FLEXCOAT egy kiváló minőségű, vízben
oldódó festék, mely gumiszerű akrilgyanta
alapú.
A
következő
tulajdonságokkal
rendelkezik:

Teljes vízállóságot biztosít, illetve védi
a falat az eső ellen.
 Pára elleni védelem, mégis biztosítva az
épületek lélegzését.
 Magas fokú rugalmasság jellemzi, illetve a
reped
felületet
könnyen
elfedi
(repedésáthidalás).
 Nagyszerű tapadás és felszín elfedés.
 Mosásnak ellenáll.
Alkalmazási területek
A FLEXCOAT-ot homlokzatok festéshez
ajánljuk, köszönhetően a különböző időjárási
feltételekkel
szembeni
hosszú
távú
ellenállóságának. Alkalmas kültéri vagy beltéri
alkalmazásra,
régi
vagy
új
felületre,
mindenféle építkezési anyagon, pl.: csupasz
betonra, vakolatra, téglára, azbesztbetonra,
gipszkartonra, stb.. Beltéren olyan helyen
javasolt a használata, ahol sűrű takarítás és
magas fokú erősség megkövetelt, pl.: konyha,
fürdőszoba, garázs, kórházak, ipari területek,
stb. Használható még aszfaltos rétegeken,
aszfaltos hártyán és poliuretánon, napfény
elleni védekezés céljából.
Műszaki adatok
Szín:

fehér és 20 egyéb

Viszkozitás :

7.100  700 mPa.s
(Brookfield, +230C)

Sűrűség:

1,46 kg/liter

pH:

9,2  0,3 +200C-on

Ellenáll a mosásnak: >20.000 alkalommal
(DIN 53778-2)

Száradási idő:

1 óra (érinthető)

Újra festhető:

4 óra múlva

Szerszámok tisztítása:
Használat után a szerszámokat
tisztítsuk vízzel.

azonnal

Felhasználási javaslat
1. Alapfelület
Az alapfelület por- és olajmentes legyen,
illetve a felváló részeket távolítsuk el.
 A repedéseket és a hézagokat töltsük fel
ISOMASTIC-A szigetelőanyaggal.
 A vakolaton lévő hibákat javítsuk ki a
polimer-módosított
vakolattal
(DUROCRET) és a csupasz betonon
lévőket pedig a polimer-módosított gittel
(PLANFIX vagy PLANFIX-FINE).
 A vakolaton lévő javításokhoz használjunk
UNICRET vagy UNICRET-FAST azonnal
felhasználható habarcsot.
Akril FLEX-PRIMER-rel történő alapozás
következzen, 100-200 g/m2 anyagigénnyel, az
alapfelület felszívóképességétől függően. A
FLEX-PRIMER használata erősen javasolt a
száraz vagy omladozó vakolathoz.
2. Felhordás
A FLEXCOAT-ot használhatjuk magában is,
vagy 5%-nyi vízzel felhígítva. Használat előtt
alaposan keverjük fel. Hengerrel, ecsettel
vagy légmentes spray segítségével, két
rétegben vigyük fel. A második felvitel csak az
első megszáradása után történjen meg.
Nagyobb vagy elszigetelt repedések esetén a
FLEXCOAT-ot megerősíthetjük a repedés
mentén poliészter szövet szalaggal (30 g/m2),
10 cm szélesen. Többszörös repedések
esetében a FLEXCOAT-ot teljesen erősítsük
meg a fent említett szalaggal, 100 cm
szélességben.

Anyagigény
A FLEXCOAT anyagigénye 8-10 m2/liter
rétegenként,
függően
az
alapfelület
felszívóképességétől.
Kiszerelés
A FLEXCOAT 3 és 10 literes műanyag
vödrökben kerül forgalmazásba.
Tárolás
Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz
környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

