Zew

FINITIONS ARMATERM

Wew

Masa tynkarska wykończeniowa do systemu
izolacji termicznej, rozcieńczana wodą,
na bazie kopolimerów akrylowych.
* Wykończenie systemu izolacji termicznej(ARMATERM,
ARMATERM FC, ARMAFIX)
ARMATERM 101: mat, kornik ziarno grube
ARMATERM 201: mat, kornik ziarno średnie
ARMATERM 202: mat, kaszka ziarno średnie
ARMATERM 301: mat, kaszka ziarno grube
ARMATERM 401: mat, rustykalny ziarno grube
* Prace renowacyjne i dekoracyjne.
Wszystkie podłoŜa tradycyjne odpowiednio przygotowane.
Stare powłoki malarskie oraz tynki w dobrym stanie.
* Ochrona podłoŜy porowatych lub z drobnymi pęknięciami włoskowatymi przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi.
* Łatwość i szybkość uŜycia.
* Maskowanie drobnych nierówności podłoŜa
* DuŜy wybór kolorów i odcieni
* Znakomita odporność na działanie mikroorganizmów

PRZEZNACZENIE

PODŁOśA
CHARAKTERYSTYKA
OGÓLNA

* Produkt wodny: nikły zapach, komfort i bezpieczeństwo pracy, ekologiczny
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie
z normami zakładowymi.
Podkłady, prace przygotowawcze i warunki stosowania powinny być zgodne z
obowiązującymi normami / DTU. Dla większej dokładności, w kaŜdym przypadku,
skonsultować dokumentację izolacji termicznych.

DANE IDENTYFIKACYJNE
SPOSÓB UŹYCIA

Charakterystyka

Armaterm 101

Armaterm 201

Armaterm 202

Armaterm 301

Armaterm 401

Wygląd
Gęsta masa z granulatem na bazie kopolimerów akrylowych w dyspersji wodnej
CięŜar suchej masy
Gęstość
Ziarno (mm średnio)
Temperatura zapłonu

87+/-2%
1,75+/-0,10
2,5

Czas wysychania
2

Średnie zuŜycie (kg/m )
Klasyfikacja ANFOR NF
T 36-005
P84-403
T34-722 EN (1062-1)

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

86+/-2%
1,7+/-0,10
1,6

86+/-2%
86+/-2%
85+/-2%
1,75+/-0,10
1,8+/-0,10
1,75+/-0,1
1,0
1,6
0,8
Brak
6-8 godz. (w zaleŜności od temperatury i wilgotności)
Twardy: 3 tygodnie
Czas wysychania wydłuŜa się przy zimnej i wilgotnej pogodzie
3,0
2,7
2,5
3
2,5
Rodzina II, klasa 2b
Klasa D3
E5 V2 W2 A0

PodłoŜe powinno być suche, spójne i czyste.
W niektórych przypadkach podłoŜe moŜe wymagać wyszczotkowania, wygładzenia, skrobania,
dekapowania, mycia pod ciśnieniem
w celu usunięcia zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się,
błyszczących.
* Usunięcie mikroorganizmów produktem FONGIMOUSSE PLUS
* Ochrona części metalowych: ZOLMETAL PAH lub PSR (metale Ŝelazne), ZOLMETAL SCU
(nieŜelazne).
* Beton, cement i pochodne: podkład PROLOG lub ARMAFOND na podłoŜu zdrowym,
SWEDAFIX GRANITE na porowatym i kruchym.
* W razie potrzeby równanie-gładzenie ENDUIZOL lub COLLE ARMATERM (zewnątrz) i FILLEX
lub CILD (wewnątrz), podkład PROLOG lub ARMAFOND.
* Gips i pochodne: podkład SWEDAFIX GRANITE.
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NAKŁADANIE PRODUKTU

ROZCIEŃCZENIE
MYCIE NARZĘDZI

ZALECENIA

KOLORY
OPAKOWANIA
PRZECHOWYWANIE
BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

* Drewno i pochodne: podkład PROLOG lub ARMAFOND.
* Stare farby w dobrym stanie: podkład PROLOG lub ARMAFOND - podłoŜe zdrowe,
SWEDAFIX GRANITE - podłoŜa pylące
Packą stalową, wycieranie packą plastikową.
Aspekt rustykalny – nakładanie packą lub natrysk, wykańczanie – wałek gąbkowy z otworami.
Produkt gotowy do uŜycia. Do 2% wody w razie chłodu.
WODĄ, natychmiast po uŜyciu.

Warunki nakładania:
* Temperatura otoczenia i podłoŜa 5°C-35°C.
* W warunkach suchych, bezwietrznych. Unikać nasłonecznienia.
* Nie stosować na powierzchniach permanentnie zawilgoconych
* Na danych powierzchniach stosować materiał z jednej serii.
* DuŜe powierzchnie dzielić.
* Odcienie, których współczynnik odbicia światła słonecznego przekracza 30% zalecane są na
ścianach eksponowanych na słońce.

System ZOLPACHROM 2 (biały / baza P)
25 kg
24 miesiące w zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem i temperaturami powyŜej 35°C
Produkt wodny
Nie wylewać resztek do kanalizacji
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego UŜytkowania
Karta Techniczna nr 2245
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: listopad 2005
Producent: ZOLPAN S.A. Francja
Uwaga:

UniewaŜnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów naleŜy sprawdzenie, przed uŜyciem, 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 podłoŜa.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:
33-100 Tarnów, ul.Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

