TEKNINEN TUOTETIEDOTE
SAKRET GAP - koristekivipinnoite

Käyttökohteet:

•
•
•
•
•

Ominaisuudet:

Likaa hylkivä, helppo puhdistaa
•
Estää mikrobikasvustoa
•
Kulutuksen kestävä
•
Käyttövalmis
•
Ei sisällä ohenteita
•
Useita värivaihtoehtoja
•
Säilyttää värinsä

Ainesosat:

•
•
•
•

Tekniset tiedot:

Alustan esikäsittely:

Koristekivipinnoite pystysuorille alustoille
Seinät ja lattiat
Työstetään käsin
Pylväät, sokkelit, käytävät, portaikot, seinät jne.
Säänkestävä

Veden polymeeridispersio
Inertit täyteaineet
Graniittimurske
Ominaisuuksia parantavat lisä-aineet
Olomuoto
pH
Tiheys
Kuivajäännös
Raekoko
Tartunta
Veden kapillaarinenn absorptio 0,6-1,2 mm
1-3 mm (EN 1062-3)
Vesihöyryn läpäisevyys 0,6-1,2 mm
1-3 mm (EN 7783-2)
Paloluokitus (EN 13501-1+A1:2010)

•
•
•
•

tahna
7–8
1,85±0,05 g/cm3
n. 72
0,6-1,2; 1-3 mm
≥0,3 Mpa (EN 1542)
W1 W24=0,55
W2 W24=0,28
V1 Sd=0,10
V2 Sd=0,25
B-s1,d0

Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali
ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
Pohjusta alusta SAKRET QG -kvartsipohjusteella
Suosittelemme sävyttämään pohjusteen tummia sävyjä käytettäessä
Heikot ja imevät alustat on pohjustettava SAKRET TGW - tai SAKRET UG - pohjusteella (vedellä ohennettu 1:4) ennen käsittelyä SAKRET QG -kvartsipohjusteella. Lastulevyalustat on
pohjustettava ohentamattomalla SAKRET UG -pohjusteella. Kipsilevy- ja kipsialustat pohjustetaan SAKRET UG- (vedellä ohennettu 1:5) tai SAKRET BG -pohjusteella.

Työ-ohjeet:

•
•
•
•
•
•

Sekoita valmispinnoite ennen käyttöä 600 rpm laastisekoittimella
Älä lisää vettä
Levitä metallilastalla raekokoa vastaavaan kerrospaksuuteen. Siloita pinta lastalla
Pinnoitetta ei saa kerrostaa
Työlämpötila +5–25 °C
Alustan kosteus ≤2 %

Muita ohjeita:

•
•
•
•

Älä sekoita materiaalia muiden materiaalien kanssa, äläkä ohenna vedellä. Tämä heikentää
materiaalin teknisiä ominaisuuksia
Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä
PIntaa ei voi hioa tai tasoittaa
Alustan kosteus saattaa vaurioittaa laastipintaa.

Menekki:

•
•

0,6-1,2 mm – 3,5-4,0 kg/m²
1-3 mm - 6,8-7,0 kg/m²

Pakkaus:

•

Muoviastia 14 kg / lavalla 33 kpl

Varastointi:

•
•

Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
Varastointilämpötila: +5–30 °C

Jätteenkäsittely:

•

Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti

Käyttöturvallisuus:

•

Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muuta tietoa:

•
•
•

Saatavana 4 graniittipohjaa ja 8 sävy-yhdistelmää
Sitoutuva laasti on suojaattava auringolta, vedolta ja korkeilta lämpötiloilta (> +25 °C)
Ei sovellu rakenteisiin, jotka altistuvat jatkuvalle, pitkäaikaiselle vesikontaktille.
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