ШПАКЛІВКИ АКРИЛОВІ

IQ OuterSpachtel
Акрилова шпаклівка для зовнішніх робіт.
Для фінішної підготовки поверхонь під обробку
· еластична
· водостійка
· морозостійка
· паропроникна
· легко шліфується

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Шпаклівка акрилова Vamiut IQ OuterSpachtel для зовнішніх робіт. Vamiut IQ OuterSpachtel призначена для шпаклювання
і остаточної підготовки мінеральних поверхонь фасаду під оздоблення. Може використовуватися для відновлення захиснодекоративного шару в системах теплоізоляції, а також для ремонту дрібних тріщин у зовнішніх стінах.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1 -23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною без
видимих руйнувань. Перед застосуванням шпаклівки основи очищаються від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, які
зменшують адгезію розчину до основи. Основа не повинна мати западин і поглиблень більше 4,0 мм. При необхідності основи
повинні бути вирівняні, наприклад, Vamiut IQ OuterPlast. Неміцні фарбувальні покриття, а також малярські покриття з вапняних
і клейових фарб необхідно видалити.
Основу необхідно попередньо заґрунтувати Vamiut IQ Grunt і витримати до повного висихання ґрунтовки близько 4 годин.
Основи з елементами біологічної корозії очистити механічним шляхом, промити, висушити і обробити спеціальним складом.
ВИКОНАННЯ РОБІТ
Вміст ємності ретельно перемішати. Забороняється використання іржавих ємностей та інструментів. Vamiut IQ OuterSpachtel
рівномірно наноситься на основи сталевим шпателем, теркою або полутерком.
Шпаклівка наноситься на поверхню до отримання необхідної товщини декількома шарами, товщина одного шару не повинна
перевищувати 3,5-4,0 мм. Максимальна товщина шпаклювального шару не повинна перевищувати 10 мм.
У період висихання шпаклівки її не можна збризкувати водою. Не висохлий надлишок матеріалу на інструменті або підготовленій
поверхні можна змити водою. Затверділу шпаклівку можна видалити тільки механічним шляхом. Час висихання
шпаклівки — 4 години.
ПРИМІТКИ
Шпаклівку Vamiut IQ OuterSpachtel не можна змішувати з іншими матеріалами (фарби, штукатурки та ін.).
Роботи слід виконувати в сухих умовах при температурі не нижче 5 °С і відносній вологості повітря не вище 80%. Всі викладені в
даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20 °C і відносній вологості повітря 60%. В інших
умовах час висихання може змінитися. При роботі з шпаклівкою Vamiut IQ OuterSpachtel необхідно берегти очі і шкіру. У разі
потрапляння складу в очі негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення штукатурки на сильно нагріті поверхні, наприклад, поверхні,
що знаходяться безпосередньо під впливом прямих сонячних променів.
Свіжу шпаклівку необхідно до її повного висихання (24 години) захищати від дощових опадів, бризок і негативних температур.
З метою захисту від дощових опадів будівельні ліси необхідно прикрити сіткою або фольгою. У разі використання матеріалу
в умовах, не розглянутих в цьому технічному описі, слід самостійно провести пробні випробування або звернутися за порадою
до виробника.

ШПАКЛІВКИ АКРИЛОВІ

ЗБЕРІГАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях — 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
УПАКОВКА
Суміш Vamiut IQ OuterSpachtel фасується в пластикові відра по 10 л.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад: водна дисперсія акрилового полімера з мінеральними наповнювачами
Густина: 1,5-1,7 кг/л
Температура основи при застосуванні розчинної суміші: від +5 °С до +35 °С
Рівень рН: 8,5-9,5
Пластичність: 14,5-15,5 см
Відкритий робочий час: біля 10 хв
Час висихання шару 2 мм (початок шліфування): 4 години
Витрата: 1,5-1,7 кг/м2 при товщ. шару 1 мм
*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.

