Plytelių glaistai-klijai

weberepox
easy

Epoksidinis 2 komponentų plytelių glaistas – klijai

TECHNINIAI DUOMENYS
weberepox easy
Sąnaudos

Rekomenduojamas
sluoksnio storis
Tepimo metu ir 1
diena po darbų pagrindo, skiedinio
ir plytelių
temperatūra
Atsparumas
temperatūrai
Sunaudojimo
laikas
Džiūvimo laikas
Kietėjimo laikas:

Rišiklis
Spalvos

Pakuotė
Sandėliavimas

Sertifikatai

Kaip glaistas apie 0,2–1,0
kg / m²
25x25x4mm plytelei ir 2
mm siūlei 1.02 kg/m²
300x300x8 mm plytelei
ir 5 mm siūlei 0,43 kg/m²
1,7 kg / m² / mm
Siūlės plotis: 1-10 mm.
Klijų storis: 3–5 mm.
+10 ... + 30 ° C (mažiausiai
3 ° C virš rasos taško).
Vengti tiesioginių saulės
spindulių. Šaltas oras
sulėtina,
o
šiluma
pagreitina
produkto
stingimą.
Sausas: -30 ... + 100 ° C.
Šlapias: +50 ° C Atsparus
plovimui
karštu
vandeniu
apie 45 min (+ 23 ° C)
24 valandos (23 ° C, 50%
RH)
Apytiksliai po 7 dienų (+
23 ° C)
Įprastas
naudojimas.
Visiškas stiprumas ir
cheminis atsparumas
Epoksidinė derva
White,
Pearl
Grey,
Cement
Grey,
Steel
Grey,
Chocolate, Black
5 kg plastiko pakuotė A +
B komplektas
Mažiausiai 24 mėnesiai
nuo pagaminimo dienos
(+5 ... + 25 ° C) Negalima
užšaldyti!
CE, EC1+

Paskirtis
Glazūruotų, neglazūruotų keramikos, akmens masės ir
stiklo plytelių siūlių glaistymui, kur reikalingas aukštesnių
reikalavimų nei įprasta glaistymo sandarumas, taip pat
padidintas cheminis ar mechaninis patvarumas. Tinkamos
erdvė yra pvz. baseinai, viešosios erdvės, pramoninės
virtuvės, ligoninių patalpos, balkonai, plovyklos, drėgnos
patalpos ir kt. Taip pat gali būti naudojamas plytelėms
klijuoti. Sukietėjęs atlaiko keletą praskiestų rūgščių, druskos,
šarmų ir organinius tirpalus. Cheminių medžiagų
atsparumas pasiekiamas maždaug per 7 dienas + 23 ° C
temperatūroje.
Netinka marmurinėms ar absorbuojančioms plytelėms.
Kilus abejonėms, rekomenduojame atlikti bandomąjį siūlės
glaistymą. Plytelių siūlės turi būti švarios ir neužpildytos!
Savybės
 Atsparus vandeniui
 Geras cheminis atsparumas
 Baseinams ir viešosioms erdvėms
 Tinka plytelėms klijuoti
 Naudojamas vidaus ir lauko darbams
Pagrindo paruošimas
•Prieš naudojimą atkreipkite dėmesį!
weberepox easy Taip pat galima naudoti kaip epoksidinius
klijus tankioms, neabsorbuojančioms plytelėms klijuoti, taip
pat pvz. testuojamiems bandymams tarp betono ir grindų
dangų. Labai gausiai įgeriantys paviršiai prieš dengiant
plytelėmis gruntuojami pvz. „weberfloor 4712 Sealing Epoxy“
gruntu.
Klijus užneškite dantyta mentele bent 3 mm sluoksniu ir
plytelės tuoj pat įspauskite į teisingą padėtį. Panaudotų klijų
išeiga priklauso nuo pagrindo lygumo ir naudojamos
plytelės. Klijų perteklius patekęs į siūles nedelsiant
pašalinamas. Normaliomis sąlygomis plytelių siūles galima
glaistyti maždaug 24 valandos po plytelių klijavimo.

Darbo instrukcija
Komponentas B visiškai supilamas į komponentą A. Nekeiskite maišymo santykio! Masę
sumaišykite su spec. antgaliu pritvirtintu prie el. gręžtuvo mažu greičiu (maždaug 100 aps / min),
mažiausiai 2 minutes užtikrinant, kad ant indo kraštų ar dugno neliko neišmaišytų medžiagų. Į masę
negalima įpilti vandens ir kitų medžiagų. Sumaišytų komponentų sunaudojimo laikas yra apie 45 min.
Siūlės turi būti švarios, siūlėse neturėtų likti klijų likučių. Epoksidinį siūlių glaistą tepkite įstrižai per siūles
arba įspauskite tiesiai į siūlę. Ant plytelių paviršiaus likęs glaisto perteklius nedelsiant pašalinamas.
Džiūvimas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir siūlių drėgmės. Leiskite siūlei išdžiūti ne ilgiau kaip 10
minučių. Valymas pradedamas iškart po sandarinimo apipurškiant plyteles ar pašlaksčius šiek tiek
vandens. Vanduo ir plytelių paviršiuje likęs skiedinys nuvalomas trinant plyteles sukamaisiais judesiais
šiurkščia kempine. Šiltas plovimo vanduo efektyviau pašalina glaisto likučius, į paskutinį valymą įpilkite
etanolio (maždaug 1:10 vandens) efektyvesniam valymui.
Svarbu, kad visas plytelių paviršius ir bet koks likęs glaistas būtų pašalintas netrukus po siūlių
glaistymo! Indai iškart po naudojimo nuvalomas vandeniu. Išdžiūvusį glaistą galima pašalinti tik
mechaniškai (4 val.).
Svarbu
Produktas yra šarminis ir dirginantis.
Saugokite, mūvėkite apsaugines pirštines, akinius ir vėdinkite patalpą.
Dėl aukštos temperatūros ir UV spinduliuotės siūlė gali pageltonuoti..
Laikykite atokiau nuo vaikų.
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.

