Tehnični list

ETICS PLASTER Fine
Akrilni, lepljivi, pripravljeni fasadni omet
Gladka površina • Bela ali barvna • Vodoodbojna
OPIS
ETICS PLASTER Fine je za uporabo pripravljen,
lepljiv, beli ali barvni akrilni fasadni omet. Vsebuje
agregat z granulacijo določene velikosti zato tvori
končno gladko okrasno površino (zglajeno).
Zagotavlja naslednje prednosti:
 Visoka elastičnost in odličen oprijem na
podlogo.
 Popolna vodoodbojnost v skladu z EN1062-3.
 Odlična prepustnost pare (omogoča dihanje
stene).
 Ni treba barvati fasade.
 Bazična odpornost po DIN 18556.
 Preprečuje pojav razpok v nasprotju z navadne
apneno-cementno malto.
 Poenostavlja in pospešuje delo.
 Primerno za notranje in zunanje površino.
Po standardu ima certifikat CE EN 15824.

PODROČJA UPORABE
ETICS PLASTER Fine se uporablja kot zaključni
fasadni za pridobivanje bele ali barvne,
vodoodbojne, gladke površine (tanka plast).
Uporablja se lahko za vse vrste podlag kot npr.
malta, beton, cementne plošče, mavčne plošče itd.
Primerno za notranje in zunanje površine.
Zaradi visoke elastičnosti in izjemne povezave je
ETICS PLASTER Fine idealen za zaključek
zunanje toplotnoizolacijske fasade.

TEHNIČNI PODATKI
Oblika:

Lepljivo

Barva:

bela ali izbrane barve
(ISOMAT COLOR
SYSTEM)

Gostota:

1,85 ± 0,03 kg / l

Prepustnost vodne pare: V2
(EN ISO 7783-2, V2: Srednja 0,14 ≤Sd<1,4m)
Vodoprepusnost:
W2
(w=0,14 kg/m2 H0.5) (EN 1062-3, W2: medium
0,1 <w ≤ 0,5 kg/m2H0,5)
Lepljivost:
(EN1542)

0,4 MPa

Toplotna prevodnost:
(EN1745)

λ = 0,8 W/(m·K)

Požarna odpornost:

Euroclass C

Čas sušenja:
(23°Cand 50% R.H.)

4-6 h

Čiščenje orodja:
Po uporabi orodje očistite z vodo.

RAZPOLOŽLJIVE VRSTE
Glede na velikost granulacijskih agregatov
obstajajo naslednji ETICS PLASTER Fine. Vrste,
prikazane v tabeli:
Debelina
nanosa

Tip
ETICS PLASTER Fine 1 mm
ETICS PLASTER Fine 1,5 mm

pribl. 1 mm
pribl. 1,5 mm

PORABA
ETICS PLASTER Fine 1 mm, pribl. 1.8-2.0 kg/m²
ETICS PLASTER Fine 1,5 mm, pribl. 2.5-2.7 kg/m

NAVODILA ZA UPORABO
1. Priprava podlage
Podlaga mora biti suha, brez prahu, maščob,
razsutih delcev itd. Sledi temeljni premaz z
uporabo posebnega temeljnega premaza MLPRIMER. Gladke ali ne-vpojne površine je treba
temeljno premazati s PL-BOND.
ETICS PLASTER Fine se uporabi potem, ko se
temeljni premaz posuši.
2. Prijava
ETICS PLASTER Fine je potrebno pred nanosom
dobro premešati. Mešamo s počasnimi krožnimi
gibi, da se izognete nastanku zračnih mehurčkov v
masi materiala. Malta se uporablja ročno, z
uporabo gladke lopatice iz nerjavečega jekla ali s
strojnim nanosom.

Medtem ko je še svež (po približno po 20 minutah),
se omet obdela (stisne) s plastično lopatico.
Delovni čas je odvisen od vpojnosti podloge in
temperature okolice.

EMBALAŽA
ETICS PLASTER Fine je na voljo v plastičnem
vedru, teža 25 kg.
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ROK TRAJANJA-SKLADIŠČENJE
18 mesecev od datuma proizvodnje, če je
shranjeno v originalni, neodprti embalaži, pri
temperaturi med + 5ºC in + 35ºC. Ne izpostavljati
soncu in zmrzali.

EN 15824
External render based on organic binder
DoP No.: ETICS PLASTER-FINE/1435-01
Prepustnost vodne pare: V2
Absorpcija vode: W2

OPOMBE







N aravni agregati, ki se uporabljajo v fasadnem
ometu, lahko povzročijo rahlo razliko v barvi.
razliko. Zaradi tega in z namenom, da bi
dosegli enakomeren barvni rezultat, je
priporočeno, da se uporablja vse izdelke iste
serije ali pa se za mešanje izdelkov uporabljajo
izdelki iz različnih serij. Poleg tega je potrebno
upoštevati da na barvo lahko vplivajo tudi
temperatura podlage in vlažnost.
Temperatura med nanosom mora biti biti med
+ 5°C in + 35°C.
ETICS PLASTER Fine, ko je še svež je treba
zaščititi pred visokimi temperaturami, dežju in
mrazu.
Pazljivo preberite opozorila in navodila za
uporabo na embalaži izdelka.

Lepljivost: 0,4 MPa
Trajnost: NPD
Toplotna prevodnost: λ = 0,8 W/(m K)
Požarna odpornost: Euroclass C

HLAPNE ORGANSKE SPOJINE (HOS)
V skladu z Direktivo 2004/42 / ES (Priloga II, tabela
A) Najvišja dovoljena vrednost vsebine HOS za ta
izdelek (A / v) znaša 40 g / l.
ETICS PLASTER Fine vsebuje <40 g / l.
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Tehnične informacije in navodila, zagotovljena v tem tehničnem listu temeljijo na znanju in izkušnjah oddelka za raziskave in razvoj
našega podjetja in na rezultat dolgoročne uporabe proizvoda v praksi. Priporočila in predlogi, ki se nanašajo na uporabo izdelka so
na voljo brez garancije, saj so pogoji na lokaciji nanosa izven nadzora našega podjetja. Zato je uporabnik odgovoren za odločitev,
da je izbrani izdelek primeren za predvideno uporabo. Sedanja izdaja tega tehničnega lista samodejno prekliče in nadomesti vse
prejšnje izdaje za ta izdelek. | Izdaja: 01.4.20

