Műszaki adatlap

MARMOCRYL Fine
Készrekevert akrilbázisú vakolat
Sima felület  Fehér vagy színes változat  Vízlepergető
Leírás
A MARMOCRYL Fine egy előrekevert, akrilbázisú, fehér vagy színes készvakolat. Speciális
szemcseméretű aggregátumból áll, ezzel biztosítja a különösen sima, és dekoratív felületet.
Előnyei a következők:










Kivételes rugalmasság, tökéletes tapadás.
Teljes vízlepergetés a DIN 52617 szabványnak megfelelően.
Tökéletes páraáteresztő képesség.
Nem szükséges záró homlokzatfestés.
Ellenáll a lúgoknak a DIN 18556 szabványnak megfelelően.
Repedésmentes felület, ellentétben a cement - mész vakolatokkal.
Egyszerűbb és gyorsabb alkalmazás.
Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.
Felhasználási területek

A MARMOCRYL Fine egy önálló záróvakolat. Segítségével fehér, vagy színes, vízlepergető,
sima, vékony rétegű záró felületet kapunk. Minden építőanyagra felhodható, mint pl. vakolat,
beton, cementkötésű lapok, gipszkarton stb. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.
Helyettesíti a záró vakolatréteget. Nagy rugalmasságának és kitűnő felületkötésének
köszönhetően szintén ideális homlokzatok külső hőszigetelő tábláinak záróvakolására is.
Műszaki adatok
Anyag:

massza

Színek:

fehér és 20 választható szín

Sűrűség:

1,82  0,03 kg/l

Páraáteresztő képesség: Sd < 1 m
(EN 1062-3)
Vízfelszívás:
Száradási idő:

< 0,1 kg/m2h0,5
4-6 óra

Szerszámok tisztítása:
Használat után vízzel tisztíthatók.
Vakolattípusok - Anyagszükséglet
A MARMOCRYL Fine készvakolat az aggregátum szemcsemérete szerint a következő típusokban
kapható - anyagszükséglet mellékelve:
Típus

Ajánlott
vastagság

Anyagszükséglet

MARMOCRYL
Fine 1 mm

kb.
1 mm

1,8 kg/m2

MARMOCRYL
Fine 1,5 mm

kb.
1,5 mm

2,7 kg/m2

MARMOCRYL
Fine 2 mm

kb.
2 mm

3,2 kg/m2

MARMOCRYL
Fine 3 mm

kb.
3 mm

5,0 kg/m2

Felhasználási javaslat
1. Felület
A felület legyen tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Alapozzuk le a felületet a
speciális FLEX-PRIMER alapozóval. A sima, vagy nem nedvszívó felületet PL-BOND alapozóval
kezeljük. A MARMOCRYL Fine vakolatot az alapozó száradása után vigyük fel.
2. Felhasználás
A MARMOCRYL Fine vakolóanyagot alaposan keverjük el használat előtt. A vakolatot felhordhatjuk
kézzel, műanyag simítóval, vagy vakológép segítségével.
Még az anyag száradása előtt (kb. 20 perc elteltével), simítsuk készre a vakolatot műanyag
spatulával. A munkaidő függ a felület nedvszívóképességétől, és a küső környezeti hőmérséklettől.
Csomagolás
A MARMOCRYL Fine vakolat 25 kg-os műanyag vödrökben kapható.
Tárolás
Tárolási ideje legalább 12 hónap, bontatlan vödrökben, fagymentes, naptól védett helyen
tárolva.

Megjegyzés




Javasolt felhasználási hőmérséklet legalább +50C - +350C.
Amíg friss a vakolat, védjük azt a magas hőbehatástól, az esőtől és a fagytól.
A biztonságos használathoz olvassa el a csomagoláson található utasításokat és a
Bitonságtechnikai adatlapot.
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