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 Opis: ESTUCAL SATINADO to wapienna pasta do dekoracji wewnątrz i na świeżym powietrzu. Na zewnątrz należy
chronić warstwą REPAIS. Nadaje gładki, delikatnie błyszczący wygląd z imitacją żyłek marmuru.

 Zastosowanie: ESTUCAL SATINADO przeznaczony jest do dekoracji domów, pomieszczeń handlowych, biur,
kawiarni, remontów zabytków. Przed zastosowaniem należy użyć cienkiego wapna, na przykład ESTUCAL.

 Cechy i zalety: Doskonałe właściwości estetyczne, łatwy w użyciu, odpowiedni jako baza przed wykończeniem.

 Właściwości techniczne:

Gęstość proszku: , ± ,5 gr/ml w temperaturze 20°C.
Wchłanianie wody: 42 ± 5%.
Przyczepność do podłoża: > , kg/cm2.
Wytrzymałość na ściskanie: > kg/cm2.
Wytrzymałość na zginanie: > kg/cm2.
Temperatura układania: 5 do 30°C.
Czas układania: 15 minut w temperaturze 20°C.
Rodzaj: Drobny, grubszy.
Kolor: Biały.

 Zużycie: Od 1,0 do 1,5kg/m2.

 Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być gładka, pozbawiona plam oleju, smarów, grzybów, kurzu i przed

aplikacją produktu podłoże powinno być wystarczająco utwardzone.
 Przygotowanie materiału: Materiał miesza się w zalecanej proporcji dodając
± % wody wagowo, ręcznie lub
mechanicznie za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (300-500 obr/min), następnie pozostawić na około
minut.
W celu zabarwienia można dodać TINTAIS.
 Metody nanoszenia: ESTUCAL SATINADO nałożyć na cienką warstwę tynku wapiennego lub cementowego
(REVOGAL), rozprowadzić przy użyciu kielni ze stali nierdzewnej, a po wyschnięciu należy przeszlifować warstwę przy
użyciu drobnego papieru ściernego. Po zeszlifowaniu nałożyć kolejną warstwę ESTUCAL SATINADO i finalnie wygładzić
usuwając ślady krawędzi kielni.
 Czyszczenie narzędzi: Gdy materiał jest jeszcze mokry wystarczy spłukać narzędzia dużą ilością wody.
Po związaniu materiału sprzęt oczyścić mechanicznie.
 Opakowanie: 19 kg.

 Przechowywanie: W oryginalnych opakowaniach produkt można przechowywać w okresie do 2 lat w suchym
miejscu zabezpieczonym przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rady odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa:

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na etykiecie opakowania, więcej informacji zawiera Karta Bezpieczeństwa .

Informacje przedstawione w tej karcie technicznej, a zwłaszcza zalecenia dotyczące stosowania i użycia produktu opierają się na naszej aktualnej wiedzy i dobrej
wierze, biorąc pod uwagę, że produkty są stosowane, przetwarzane i przechowywane w normalnych warunkach oraz w granicach ich terminu przydatności do użycia.
Ewentualne różnice pomiędzy materiałami, obsługą oraz realnymi warunkami w miejscu ich stosowania mogą być na tyle istotne, że jest niemożliwe spełnienie
wszystkich, zapewnień zawartych w tym dokumencie lub innych podanych informacji. Użytkownik musi sprawdzić za pomocą stosownych prób, że produkt jest
odpowiedni do żądanego zastosowania. Użytkownicy powinni przestrzegać i stosować się do informacji zawartych w ostatniej edycji karty technicznej produktu.

