Remontiniai mišiniai

weber OutdoorRepair

Cementinis remontinis mišinys sienų ir grindų paviršiams lyginti

TECHNINIAI DUOMENYS
weber OutdoorRepair
Išeiga
apytiksl. 2
kg/m²/1mm
Sudėtis
Spec. cementas,
priedai
Užpildo frakcija
Iki 1,2 mm
Vandens poreikis
0,8 l / 5 kg
Naudojimo
+5 ... +30°C.
temperatūra
Stipris gniuždant
>15 MPa (EN 1542)
klasė
Pradinis priekibos
> 1.0 MPa (EN 1542)
stipris tempiant
Atsparumas
A2fl - s1 (EN 13501-1)
ugniai
Spalva
Betono pilkumo
Paruošta masė
3,4 l/5 kg
Darbo laikas
apie 45 min
Įpakavimas
5kg ir 15kg plastiko
maišai
Sandėliavimas
Sausose patalpose,
originaliose
pakuotėse 24 mėn.
nuo pagaminimo
datos
Darnioji techninė
EN 1504-3:2004
specifikacija
Produkto
CE
sertifikatas

Paskirtis
weber OutdoorRepair – cementinis mišinys skirtas
horizontaliam ir vertikaliam betono paviršiaus lyginimui,
ertmių, duobių ir smulkių pažeidimų užtaisymui. Pvz.:
betoniniai laiptai, balkonų elementai, cokoliai, stulpeliai.
Rekomenduojamas sluoksnio storis 3-20 mm – lyginimui,
duobių ir ertmių užtaisymui iki 50 mm.
Savybės
 Puikus sukibimas
 Patogu dirbti
 Atsparus šalčiui
 Betono spalvos
Pagrindo paruošimas
Betono paviršius kruopščiai nuvalomas. Pažeistas betonas
ar danga pašalinami. Atidengtos plieno dalys apsaugomos
weber REP 05 antikoroziniu gruntu. Prieš lyginimo darbus
paviršius sudrėkinamas. Reikiamas vandens kiekis priklauso
nuo objekto sąlygų (pavyzdžiui, oro, pagrindo betono
kokybės). Darbą galima pradėti, kai vanduo visiškai
susigeria į konstrukciją; paviršius turi būti vos drėgnas.
Paviršius, pavyzdžiui betono grindys ar sienos, turi būti
kietas, tvirtas, patvarus ir švarus. Visos sukibimą
mažinančios medžiagos dulkės, riebalai, nešvarumai ir
panašios turi būti pašalintos.

Produkto paruošimas naudojimui
5 kg weber OutdoorRepair mišinio maišoma su 0,8 litrų švaraus vandens. Maišyti elektriniu maišytuvu,
kol susidaro vientisa masė apie 5 minutes ir paliekama brandinimui apie 10 min., mažesni kiekiai gali
būti sumaišyti mentele arba glaistykle. Prieš naudojant, būtina permaišyti.
Skiedinio sunaudojimo laikas normaliomis sąlygomis yra apie 45 minučių įpylus vandens.
Darbo instrukcija
Skiedinys užnešamas naudojant plieninę mentelę arba glaistyklę. Pagrindo ir oro temperatūra darbo
metu turi būti aukštesnė nei +5°C, paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, užšalimo, tiesioginių
saulės spindulių. Paviršiui galima suteikti norimą struktūrą arba glotniai užtrinti kempine. Praėjus 2-3
valandoms po darbų atlikimo rekomenduojama pradėti paviršiaus drėkinimą vandeniu, Siekiant
išvengti pernelyg greito drėgmės garavimo paviršius dengiamas, pavyzdžiui, plastikine plėvele
mažiausiai 3 paras.
Išlygintas ir išdžiuvęs paviršius pagal poreikį, gali būti padengtas betono ar fasadiniais dažais.
Pastabos
Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos
taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia
vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.
Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo
statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.
Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

