Zew

ARMATERM COLLE

Wew

Akrylowa masa tynkarska z domieszką
cementu w momencie użycia
Grubość użytkowa: 2 do 4 mm
Powłoka gładka, delikatna
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Średnia wydajność
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

* Ocieplenia zewnętrzne:

Przyklejanie płyt izolacyjnych oraz zazbrojonych warstw podkładowych w ramach systemów
ARMATERM, ARMATERM FC, ARMAFIX oraz ARMATERM ROCHE (patrz Opis Techniczny
Centre Scientifique et Technique de Batiment (Ośrodek Naukowo Techniczny Budownictwa).
Masy tynkarskie pod natryskowe powlekanie granulatem marmurowym w ramach systemu
wykończeniowego ARMATERM MARBRE
* Prace remontowe:
Wyrównywanie powierzchni mineralnych (kamionka, szkliwo).
Miejscowe poprawki lub generalne odnawianie powłok wodnych (grubość pojedynczej
warstwy 2 do 4 mm) W przypadku poprawek o znacznej grubości lub przenoszeniu warstw
popękanego betonu należy zastosować ENDUIZOL 1000.
Po wyschnięciu klej ARMATERM COLLE tworzy powłokę gładką, delikatną, w kolorze
jasnoszarym, gotową pod malowanie wszystkimi rodzajami farb lub pokrywanie innymi, nie
zmydlającymi się powłokami.
* Izolacje cieplne typu styropian lub wełna mineralna
* Beton oraz tynki na bazie spoiwa hydraulicznego
* Cegła pełna lub sitówka, kamień, murarka
* Beton komórkowy (wewnętrznie)
* Kamionka, szkliwo
* Doskonała przyczepność
* Przepuszczalność pary wodnej
* Bardzo dobra podatność
* Szybkie schnięcie, twardnienie oraz malowanie
* Tworzy gładkie, regularne powłoki, ułatwiając roboty wykończeniowe
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie
z normami wewnętrznymi.
Masa plastyczna z domieszką 50% cementu szarego w momencie użycia
Czas użycia mieszaniny: około 2 godziny w temperaturze 20°C
76 +/- 2%
1,60 +/- 1,10
8,5 +/- 0,5
produkt niepalny
Czas nałożenia drugiej warstwy: minimum 24 godziny
Możliwość natychmiastowego nałożenia drugiej warstwy w systemie zbrojonym
Wykończenie powłoką malarską: od 24 do 48 godzin w zależności od grubości warstwy
Czas wysychania wydłuża się przy zimnej i wilgotnej pogodzie
2
1,7 kg/m przygotowanego produktu ma mm grubości suchej warstwy
Rodzina II, Klasa 2b
Wyłącznie do prac remontowych (w przypadku systemów dociepleń patrz Opisy
Techniczne oraz odpowiednie Specyfikacje Robót).
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod
nałożenie produktu.
Podłoża należy oczyścić z powłok malarskich oraz innych.
Podłoże może wymagać wykonania następujących operacji:
* Usunięcia warstw źle przylegających lub tłustych poprzez skrobanie, szczotkowanie,
piaskowanie, mycie pod ciśnieniem …
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* Usunięcia warstw farby organicznej oraz innych powłok organicznych.
* Wygładzenia nierównych powierzchni oraz usunięcia niedoróbek za pomocą ENDUIZOL'u
jeśli to konieczne.
* Usunięcie mikroorganizmów za pomocą FONGIMOUSSE PLUS.
* Wyrównanie murarki oraz odprysków stali zbrojeniowej za pomocą ENDUIZOL.'u.
* Kamionka, szkliwo: opukanie, usunięcie odstających płytek oraz poprawienie za pomocą
ENDUIZOL'u.
* Nawilżenie, przed nałożeniem masy, podłoża porowatego i silnie chłonącego, lub w przypadku,
gdy występuje ryzyko zbyt szybkiego wyschnięcia warstwy (wysokie temperatury, silny wiatr).
NAKŁADANIE SYSTEMU

Uwaga
Narzędzia

Rozcieńczenie
Czyszczenie sprzętu

ZALECENIA
Warunki nakładania

KOLOR
OPAKOWANIE
PRZECHOWYWANIE

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA
PRACY

* Przygotować masę dodając do kleju COLLE ARMATERM 30% cementu szarego
Dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła automatycznego, aż do otrzymania jednorodnej,
plastycznej masy bez grudek.
* Czas użycia: około 2 godziny w temperaturze 20oC
* Nałożyć 1 lub 2 równe warstwy w zależności od stopnia uszkodzenia odnawianych podłoży:
- w przypadku popękanych ścian oraz w przypadku prac zabezpieczających powierzchni
szczególnie wystawionych na kontakt (takich jak na przykład krawędzie fliz, ścianki działowe)
pierwszą i drugą warstwę kleju można dodatkowo wzmocnić za pomocą zbrojenia typu WG
45, WG 50 lub G623 (drugą warstwę można wtedy nakładać na swieżo lub dopiero po
wyschnięciu pierwszej warstwy)
- w innych przypadkach, (gdy nie stosujemy zbrojenia) przed położeniem drugiej warstwy musi
upłynąć minimum 24 godziny
Kładąc zbrojenie należy zakładać pasy brzegami na szerokość 10 cm.
* Nakładanie ręczne: paca ze stali nierdzewnej, kielnia.
* Nakładanie mechaniczne: agregat tynkarski, dysza 6-8 mm.
Gdy tylko produkt zaczyna tężeć, wygładzić plastikową packą tynkarską lub kawałkiem
styropianu.
Produkt gotowy do użytku po dodaniu cementu. Do 2% wody przy upalnej pogodzie

WODĄ, natychmiast po użyciu.
W temperaturze otoczenia oraz podłoża powyżej 5oC przy suchej pogodzie, na podłożu
osłoniętym przed silnym wiatrem oraz bezpośrednim kleju COLLE ARMATERM
Piaskowy
30 KG
24 miesiące w opakowaniu zamkniętym.
Przechowywać chroniąc przed mrozem i przed temperaturami powyżej 35°C.
Produkt wodny.
Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej.
Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.
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Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi
o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.
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