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ADINGFAS-Z
Sfera e përdorimit:

Compatibility:
Inkorporim:

Për punim përfundimtar dekorativ të sipërfaqeve
fasadore të mureve të brendshme dhe të jashtme
dekorativ.

Sipërfaqja përgatitet me ADINGFAS R baza, e cila
vendoset me furçe rrotulluese. ADINGFAS
Z
përgatitet me shtim të ujit 300 ml në 1 kg. Materiali
përzihet me mikser elektrik të ngadaltë deri në
homogjenizim të plotë dhe pastaj lihet të qëndroj 10-15
minuta. Materiali përsëri përzihet dhe vendoset me
gletore të rrafshët në trashësi të shtresës të thërijës më
të madhe të mbushjes nga përzierja e gatshme (2 mm).
Menjëherë pas kësaj llaçi punohet ,e gletore plastike.
Temperatura ku realizohen punimet duhet të jetë në
kufi prej + 10°C deri +35°C. Sipërfaqet e punuara duhet
të jenë të mbrojtura nga reshjet, era e fuqishme dhe
ndikimi direkt i diellit për periudhë prej 8 deri 12 orë pas
vendosjes së llaçit dekorativ.

Cilës:
Material pluhuri me ngjyrë të bardhë;
Rezistent ndaj akullit;
Është ujë mos lëshues, ndërsa avull lëshues;
I thjeshtë për vendosje;
Përgatitet me shtim të ujit;
Vendoset në bazë prej betoni, çimento dhe laç të
zgjatur;
Athezion të shkëlqyer për bazën;
Prodhim ekologjik;
Ekonomik;

Compatibility:
Harxhimi:
ADINGFAS Podloga
ADINGFAS-Z (2mm)

Karakteristika teknike :
Tip:

Masë pluhuri në bazë çimento me
polimeri

Koha e tharjes së materialit të aplikuar:
Fortësi e presionit (28 ditë):
Fortësi e lakimit(28 ditë):

Compatibility:
Pastrimi:

6-8 orë

Koha e ngurtësimit e materialit të aplikuar:

0,25-0,30 kg/m2
3,50-4,00 kg/m2

Veglat dhe pajisja pastrohen me ujë, menjëherë pas
përdorimit

24 orë

12,0 MPa

Compatibility:
Paketim:

5,0 MPa

Përgatite e bazës:

ADINGFAS baza
ADINGFAS-Z (2mm)

Sipërfaqja ku vendoset ADINGFAS Z duhet të qëndroj
minimum 14-18 ditë, e shëndosh, e pastër, pa yndyra
dhe pa pluhur, e rrafshët dhe e thatë.

Compatibility:
Magazinim:

Në sete prej 5 dhe 24 kg.
Në thasë natron prej 30 kg.

Në ambalazhe origjinale të mbyllur në vende të thata.
Afati i përdorimit: 12 muaj.

Rrezik për shëndetin:
Është e nevojshme të shmanget kontakti të prodhimit me lëkurën (të përdoren doreza mbrojtëse). Materiali nuk është toksik, por gjatë kontaktit incident
në rast të kontaminimit të sipërfaqeve të lëkurës vendet duhet menjëherë të lahen me ujë dhe sapun. Në qoftë se materiale bie në sy është e nevojshme
të bëhet shpëlare të menjëhershme me shumë ujët dhe të kërkohet ndihmë mjekësore.
Zjarr:
ADINGFAS Z është pluhur që nuk digjet.
Pastrim dhe deponim:
Mbetjet e palidhura prej ADINGFAS Z bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullativë për atë lloj
mbeturine.
Rekomandojmë mënyrën e vendosjes dhe sasitë e nevojshme të adaptohen në kushtet e objektit si dhe përdorim të detyruar të pajisjes adekuate.
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Suvatim dhe lyerës dekorativ

Llaç dekorativ me strukturë të punueshme në formë pluhuri

