Τεχνικό Φυλλάδιο

JOINT-FILLER
Υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων
Ιδιότητες

Τρόπος χρήσης

Το JOINT-FILLER είναι ένα ρητινούχο, ινοπλισμένο
υλικό τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευκαμψία, υψηλές αντοχές και άριστη πρόσφυση. Προσφέρει μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή
και το τρίψιμο. Δίνει ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια,
έτοιμη για οποιαδήποτε επεξεργασία (βαφή, πλακάκια κλπ.).

1. Υπόστρωμα
Οι τσιμεντοσανίδες πρέπει να είναι σταθερές και
οι βίδες στήριξής τους δεν πρέπει να εξέχουν. Ο
αρμός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από σκόνες,
λίπη, σαθρά υλικά κλπ. Πριν από την εφαρμογή
του υλικού προηγείται διαβροχή με νερό.

Πεδία εφαρμογής
Το JOINT-FILLER χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων σε συνδυασμό με τις αυτόκόλλητες, ανθεκτικές στα αλκάλια ταινίες αρμών.
Ιδανικό επίσης για την τοπική σφράγιση ρωγμών,
πόρων κλπ., καθώς και για το στοκάρισμα των βιδών
στήριξης των τσιμεντοσανίδων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή:

τσιμεντοειδής κονία

Aπόχρωση:

γκρι

Απαίτηση σε νερό:

5,20 l/σακί 20 kg

Φαινόμενο βάρος
ξηρού κονιάματος:

1,20  0,10 kg/l

Φαινόμενο βάρος
νωπού κονιάματος:

1,70  0,10 kg/l

Αντοχή σε θλίψη:

≥ 20,0 N/mm

Aντοχή σε κάμψη:
Χρόνος ζωής στο
δοχείο:
Ελάχιστη θερμοκρασία
εφαρμογής:

≥ 7,0 N/mm
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2. Εφαρμογή
Προσθέτουμε το περιεχόμενο ενός σάκου JOINTFILLER στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να
προκύψει ένα ομοιογενές παστώδες μίγμα, κατάλληλο για στοκάρισμα.
Αρχικά τοποθετείται κατά μήκος του αρμού η αυτόκόλλητη ταινία αρμών. Το JOINT-FILLER εφαρμόζεται με ανοξείδωτη σπάτουλα στην κατάλληλα
προετοιμασμένη επιφάνεια και πιέζεται μέχρι την
καθολική πλήρωση του αρμού, ενώ ταυτόχρονα
απομακρύνεται το πλεονάζον υλικό.
Για την τοπική σφράγιση ρωγμών, πόρων κλπ. αρκεί το απλό στοκάρισμα των σημείων αυτών.
Αφού στεγνώσει το υλικό, η τελική επιφάνεια λειαίνεται με γυαλόχαρτο.

Κατανάλωση
100-130 gr ανά τρέχον μέτρο αρμού.

Συσκευασία
Σάκοι 20 kg.
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Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
4 h στους +23ºC
+ 5ºC

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία,
σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον
παγετό.
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

