МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ РОБІТ

IQ Fuga
Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм
· еластичний (придатний для підлог,
що обігріваються)
· підвищена водостійкість
· висока адгезія
· ідеально гладка поверхня
· стійкий до механічних впливів
і забруднень

· для зовнішніх і внутрішніх
робіт, басейнів
· перешкоджає утворенню
грибка

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Суміш Vamiut IQ Fuga призначена для затирання швів керамічних, скляних облицювань, а також облицювань з штучного
і природного каменю в тому числі мармуру при роботах на горизонтальних і вертикальних поверхнях. Завдяки високому ступеню
гідрофобності затирки, краплі води скачуються з поверхні, не проникаючи в її структуру. Ця властивість робить можливим
використання затирки в місцях, схильних до інтенсивного періодичному впливу води (душові, ванні кімнати, кухні, басейни
всередині будівель та ін.). Затирка може застосовуватися при виконанні внутрішніх і зовнішніх робіт. Ефективна в облицюваннях,
що виконуються на основах, що деформуються: підлоги з підігрівом, стружкові і гіпсокартонні плити. Деформаційні шви
в облицюваннях і місця примикання сантехнічного обладнання до облицювання необхідно заповнити герметиком.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Шви і торці для плиток слід очистити від забруднень. Затирку швів слід проводити після затвердіння і висихання клеючої
розчинової суміші, на яку укладена плитка. Заздалегідь перевірте, чи не забруднює суміш Vamiut IQ Fuga лицьову поверхню
облицювальної плитки.
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Суху суміш розчинити чистою водою (температура від +15 °C до +20 °С) з розрахунку 0,30-0,32 л води на 1 кг сухої суміші
і перемішати до однорідної маси без грудок з обов'язковим використанням низькообертового дриля з насадкою. Потім розчинну
суміш витримати 5 хвилин і повторно перемішати. Не використовуйте іржаві ємності та інструменти. Розчин наноситься на
поверхню плиток гумовою теркою або шпателем. Приблизно через 15 хвилин надлишок матеріалу збирається вологою, добре
віджатою, часто сполоскуваною в воді губкою. Висохлий наліт видаляється з плиток сухою ганчіркою. Пересування по
облицюванню можливо через 24 години після затирки швів. Перший контакт з водою можливий через 24 години. Протягом перших
5 днів після затирки швів для чищення застосовується тільки чиста вода, без будь-яких засобів для чищення. Шов досягає повної
гідрофобності (стійкості до проникнення води) через 5 днів після затирки швів.
ПРИМІТКИ
Роботи слід проводити в сухих умовах, при температурі повітря і основи від +5 °C до +25 °C. Всі викладені в даному описі вказівки
і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20 ±2 °C і відносній вологості повітря 55 ±5%. В інших умовах час
висихання, схоплювання і затвердіння розчинної суміші може змінитися. Занадто інтенсивне затирання шва може привести до
утворення шорсткості на його поверхні. Інтенсивне промивання швів великою кількістю води сприяє зниженню ефекту
водостійкості. Інтенсивне зволоження основи під облицюванням, різне дозування води і неоднорідні умови висихання можуть
привести до різниці у відтінках шва. Не застосовуйте засоби для чищення, що мають інтенсивний колір.
Суміш Vamiut IQ Fuga містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі слід берегти очі і шкіру. У разі
потрапляння в очі слід рясно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Свіжі шви слід берегти від дощу, роси і зниження температури нижче +5 °C до їх повного затвердіння і висихання. Для отримання
однорідної за кольором поверхні рекомендується при роботі на великих площах використовувати суміш однієї партії (вказаної на
упаковці). Для затирки облицювань, не зазначених у даному технічному описі, слід самостійно провести пробні випробування або
звернутися за порадою до виробника.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ РОБІТ

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці, в сухих приміщеннях — 18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
УПАКОВКА
Пластикові відра по 2 кг.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами
Витрата води для приготування розчинної суміші: 0,6-0,64 л води на 2 кг сухої суміші
Температура застосування розчинної суміші: від +5 °C до +30 °C
Температура експлуатації: від -50 °C до +70 °C
Тріщиностійкість: відсутність тріщин в шарі товщиною, рівній максимальній рекомендованій ширині шва
Міцність зчеплення з основою:
- повітряно-сухі умови: не менше 0,5 МПа
- після замочування у воді: не менше 0,5 МПа
Час використання розчинної суміші: не менше 120 хвилин
Зношування: не більше 0,7 г/см2
Коефіцієнт водопоглинання: не більше 0,2 кг/(м2 • год0,5)
Морозостійкість: не менше 50 циклів
Межа міцності на розтяг при згині (через 28 діб)*: близько 3 МПа
Межа міцності на стиск (через 28 діб)*: близько 15 МПа
Усадка: не більше 1,5 мм /м
Орієнтовні витрати**
при типовій товщині плитки

Тип плитки

Розмір плитки, см

Ширина шва,мм

Необхідна кількість,
кг/м2

дрібна мозаїка

2х2

1,5-2

близько 0,6

середня мозаїка

5х5

3

близько 0,7

плитка облицювальна

10 х 10

2

близько 0,4

плитка облицювальна

15 х 15

3

близько 0,4

плитка облицювальна

10 х 20

3

близько 0,4

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-126: 2011. Допускається перевищення указаного значення.
**Витрата продукту залежить від нерівності основи та навичок виконавця.
Наведені технічні характеристики — довідкові і не можуть служити підставою для претензій.
Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики
можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
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