
Za fino izrавняване (шпакловане) na външни  
измазани повърхности ili повърхности  oт "видим  
beton".

Oblast na приложение:

HIDROGLET-F

HIDROGLET-F

Смес за изравняване на външни фасадни повърхности, произведен на  
циментова основа

Svoйstva:

siva прахообразна smes;
dobra adheziя;
устойчивост na mraz i drugi atmosфerнi 
vliяnя;
лесно се  prigotvя  i полага;
ikonomi~en;
еkoloгичен;

Podgotovka na основата:

Основата trябвa da e zdrava, obezmasлena, 
obeзpra{ena, ~ista i preдварителno iзмита s 
voda. При нужда, при nedoстатъчно здрави основи 
трябва  da se nanese грунд,  приготвен  s  Vrъзka-U. 

Полагане

Na 1 kg Hidroglet-F s postoянно бъркане se 
doбавя 350 - 400 mililitrа voda. Бърка се do 
pъlna homogenizaciя. Сместа se оstavя 

Разходна норма:

2Зa sloй oт 1,0 мм.                               1,5 kg/м

Почистванe:

Инструменти и инвентар se почистват s voda, 
vednага след използването им.

Опаковка:

V книжни чували                                    oт 5 i 25 kg.

Skladiraнe:

V orиginalna, zatvorena опаковка, v suхi 
o oпомещения при temperatura oт +5 S do +35 S. 

Срok na годност: 12 mesecа.

Opasnost за zdraveто:  Трябва da se izbягва kontakt na proдукта s ko`ata или очите, както и директното вдишване на праховата 
компонента. Пri incidenten kontakt с кожата трябва vednaга da se otstrani s voda i sapun. Ako materiалът попадне v o~iте или при 
поглъщане, очите трябва vednaга  da se iзplaknat обилно с  voda  i  da se потърси  medicinska pomoщ.
Po`ar:   Хидроглет -Ф  е незапалим
Почистване и  deponiraнe:  Почистватнето става с вода. Starata iзползвана опаковка da se deponira съгласно местните pредписания i 
regламенти za tози tip otpadъци. Preporъ~vame na~inът na nanасяне i нужнитe koli~ества да se съобразят с usloviята na obеktа, kakтo i 
zadъl`itelnо да се ползва   подходящо оборудване и инвентар.

в покой do 20 min. Povtorno se бърка i сe полага s 
маламашка ili {paкla v няколко sloя, v  
zavisимоst oт  vidа  na zavr{ващата obrabotka.
Optimalnata temperatura pri полагането e от 

o  o10 Sdo 35 S. Nanesenatа смес trяbвa da se защити 
oт dъ`d, silen вятър i mraz за  period oт 24 ~asa 
след nanасянeto.

Tehni~есki prospekt
Izdanie 08/2007
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Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk
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