Jamix Wakko Kapart Vakolat
Általános leírás
Jellemzői:
* Gyárilag előkevert műanyag diszperós kötőanyagú, ásványi töltőanyagokat tartalmazó díszítő vakolat. Több
féle szemcseméretben kapható.

Felhasználás:
* Alkalmas régi és új épületek külső és belső falainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek
fedővakolására.

Felület előkészítése:
A vakolat felhordását megelőzően egyenletesen sima felületet kell biztosítani. Lehetőleg várjon egy esőmentes
hetet az alapfelület száradása és a színezővakolat felhordása között. A felhordás előtt 24 órával használjon
Jamix Primer Extra színazonos alapozót.

Feldolgozás:
* Felhordás: rozsdamentes fémsimítóval a kiválasztott szemcsevastagságnak megfelelően.
* Mintázás: műanyag simítóva körkörös dörzsölési technikával kaphatjuk meg a megfelelő struktúrát.
Színezhetőség:
* A Jamix színkártya színeiben több színárnyalatból választhatunk. A színezés UV ellenálló pasztával történik a
színek hosszú távú stabilitása és a kifakulás elkerülése érdekében.
* Rétegelt hőszigetelő rendszerek vagy hőszigetelő vakolatok alkalmazásakor figyelmbe kell venni a világossági
vonatkozási értéket (ha a HBW érték kisebb 25-nél, akkor nem javasolt).
* A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre
rendeljük meg. Utórendelésnél, illetve különböző gyártási számú termékeknél árnyalati színeltérés lehetséges.

Színek

Termék Tulajdonságok
Kiadósság:
* 1,0 mm: 2,0 - 2,2 kg/m2
* 1,5 mm: 2,5 - 2,8 kg/m2
* 2,0 mm: 3,0 - 3,2 kg/m2

* A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az
anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés
során tapasztalt értékeket kell alapul venni.
Hígitás:
* Sötét és közepes színárnyalatoknál max. 0,3 liter víz/vödör
* Fehér és világos színeknél max. 0,5 liter víz/vödör
Teljes száradás:
* Párától és hőmérsékletől függően 20 °C-on 24 óra.
Kiszerelés:
* 25 kg / vödör
Tárolás:
* Eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes, nyáron közvetlen napfénytől védett, hűvös, árnyékos helyen.

Egyéb termék tulajdonságok
* Minőség megőrzési idő: Előírásszerű tárolás esetén 2 év.

Biztonsági előírások
* Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.
* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.
* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám:
220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”

