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ASDecorative®. ELASTIC + RESINA ELASTIC

ASDecorative® ELASTIC

TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Opis i przeznaczenie produktu:
Opis i przeznaczenie
Specjalna, elastyczna zaprawa na bazie wyselekcjonowanych mieszanek żywic oraz kruszyw i wypełniaczy. ASDecorative®ELASTIC to
wytrzymała na ściskanie zaprawa przeznaczona do naprawy i/lub korekty powierzchni, lub jako warstwa podkładowa przed nałożeniem zapraw
mikrocementowych ASDecorative®.
Zaprawa po zmieszaniu z wodą i żywicą ELASTIC RESINA służy również do wykonania elastycznej warstwy absorbującej drgania i niewielkie ruchy podłoża
minimalizując ryzyko przenoszenia się rys i pęknięd podłoża. Po zmieszaniu z wodą i żywicą ASDecorative ELASTIC RESINA tworzy warstwę o zwiększonej
elastyczności i odporności na wodę. Zalecana do zatapiania siatek wzmacniających podłoże.
Szczególnie często stosowana jako warstwa podkładowa w łazienkach do aplikacji na hydroizolacji, przed aplikacją warstw wykooczeniowych z
mikrocementu ASDecorative FAST. Doskonale nadaje się do wyrównania uskoków powstałych po wklejeniu taśm hydroizolacyjnych.

Zakres zastosowao






Naprawa oraz korekta płaszczyzny.
Utwardzenie i warstwa podkładowa
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
Do zatapiania siatki zbrojącej celem minimalizacji wystąpienia pęknięd przenoszonych z podłoża
Do stosowania na podłożach takich jak : beton, jastrychy, tynki, płyty GK

Właściwości techniczne:
Przygotowanie podłoża:

Właściwości fizyczne i chemiczne

Dostępne opakowania i proporcje mieszania

Przyczepnośd:
≥1,5N/mm2
Odkształcenie:
>1,0N/mm2
Poślizg:
<0,5mm
Przyczepnośd do betonu po 28 dniach:
>2,5N/mm2
Czas odpoczynku po zmieszaniu :
5 min
Przybliżony czas otwarty mieszanki:
+/- 1 godzina
Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnej warstwy: +/- 5 godzin
Grubośd aplikowanej warstwy :
2 mm do 4mm
Temperatura aplikacji :
5 oC do 30 oC
Temperatura użytkowania :
-40 oC do +90 oC
Nie aplikowad w pełnym nasłonecznieniu

ASDecorative ELASTIC
Wiaderko 25kg – do 20m2 jednej warstwy
Wiaderko 10kg – do 8m2 jednej warstwy
Wiaderko 5kg – do 4m2 jednej warstwy

Przybliżona wydajnośd: +/-1,2kg/mm/m2
( zużycie może różnić się w zależności od rodzaju podłoża oraz techniki aplikacji )

ASDecorative RESINA ELASTIC
Kanister 5l - odpowiedni dla 25kg zaprawy ELASTIC
Butelka 1l – odpowiednia dla 5 kg zaprawy ELASTIC
Zalecana ilośd warstw: 1-2
Proporcje mieszanki:
150 -200ml wody + 150-200ml RESINA ELASTIC na 1 kg proszku ELASTIC
lub
300 -400ml wody na 1 kg proszku ELASTIC
Data przydatności do użycia w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
znajduje się na etykiecie.

Specjalne środki ostrożności
Produkt do użytku profesjonalnego. Produkt w normalnych warunkach użytkowania nie jest toksyczny, niebezpieczny czy zapalny.
Obowiązują regulacje ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy jak przy pracach budowlanych i wykooczeniowych.
Przechowywad w zamknięciu poza zasięgiem dzieci. Szczegółowe dane dotyczące bezpieczeostwa dostępne w karcie charakterystyki SDS.
Przechowywad zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywad w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od+5°C do+30 °C z dala od
bezpośredniego działania światła słonecznego, w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od materiałów niekompatybilnych, jedzenia i picia.
Utrzymad pojemnik szczelnie zamknięty do momentu użycia. Otwarte pojemniki należy dokładnie i ostrożnie zamknąd i ustawid w pozycji pionowej, aby
uniknąd wydostania się zawartości na zewnątrz. Nie przechowywad w pojemnikach nieetykietowanych. Należy zapobiegad zanieczyszczeniu środowiska.
Odpady i opakowania usuwad zgodnie z miejscowymi przepisami zgodnie z zapisami karty charakterystyki SDS.
Unikad kontaktu z oczami i skórą, a także wdychania pyłów lub oparów. Podczas aplikacji nie spożywad posiłków i napojów oraz nie palid papierosów.
Stosowad rękawice ochronne i okulary ochronne, aplikując natryskiem odpowiednie maski ochronne.
W przypadku kontaktu ze skórą lub okiem przemyd wodą a w przypadku podrażnienia lub połknięcia pilnie zasięgnąd porady lekarskiej.
W trakcie aplikacji zapewnid właściwą wentylację pomieszczeo.
Nie stosowad w temperaturze otoczenia poniżej +10°C ani powyżej +30°C.
Puste opakowanie należy usunąd zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Produkt spełnia specyfikacje norm europejskich.
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Aplikacja :

ASDecorative® ELASTIC

TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przygotowanie podłoża:

Podłoże

Podstawowe narzędzia

ASDecorative ELASTIC można aplikowad na większośd podłoży,
budowlanych np.: tynki, betony, suche tynki, płyty GK i meblowe,
konglomeraty, itp. Podłoże musi byd suche i nośne, wolne od
zanieczyszczeo, kurzu, tłuszczów oraz innych środków utrudniających
przyczepnośd. Przed aplikacją bezpośrednio na surowe podłoże, należy je
zagruntowad przy użyciu preparatu gruntującego ASDecorative PRIMER C,
przynajmniej kilka godzin wcześniej i pozostawid do całkowitego
wyschnięcia.
Jakośd podłoża ma duże znaczenie i wpływ na wytrzymałośd całej aplikacji.
Należy pamiętad o tym że pęknięcia występujące w wadliwym podłożu
mogą z czasem przenieśd się na dekoracyjną powierzchnię wykonaną w
systemie zapraw ASDecorative , dlatego wszelkie widoczne pęknięcia
należy najpierw naprawid przy użyciu odpowiednich do tego celu
materiałów. Niskiej jakości podłoża podłóg mogą wymagad wzmocnienia
przez nasączenie ich żywicą epoksydową z zasypem kwarcowym.
Jeśli istnieje podejrzenie ryzyka wystąpienia pęknięd podłoża zaleca się
wykonanie elastycznej, kompensującej drobne ruchy podłoża, warstwy z
wtopioną w nią siatką z zaprawy ASDecorative ELASTIC+ RESINA.
Zastosowanie ASDecorative ELASTIC minimalizuje ryzyko wystąpienia
pęknięd jednak przy intensywnie pracujących i pękających podłożach
nie gwarantuje całkowitego ich wyeliminowania.
W przypadkach kiedy brak pewności co do przyczepności podłoża
zaleca się wykonanie próbnej aplikacji.
Po aplikacji chronid przed zamoknięciem i zbytnim nasłonecznieniem do
całkowitego wyschnięcia.

Aplikowad na odpowiednio przygotowane podłoże nakładając stalową
packą równomierna warstwę.
Potrzebne narzędzia:
- waga
- mieszadło wolnoobrotowe
- plastikowe wiadro
- packa i kielnia ze stali nierdzewnej
Narzędzia od razu po użyciu należy umyd czystą wodą. Utwardzony
materiał można usunąd jedynie mechanicznie.

Przygotowanie do aplikacji
Do przygotowanej wcześniej cieczy zarobowej w plastikowym wiaderku składającej się np. z wody i ELASTIC RESINA w proporcji 1:1 dosypad zważoną
wcześniej porcję proszku ELASTIC i mieszad przy użyciu mieszadła mechanicznego na wolnych obrotach do uzyskania jednorodnej, plastycznej
konsystencji całej zaprawy.
Po dokładnym wymieszaniu odstawid na około 5 minut i zamieszad ponownie.

Wykooczenie – kolejne warstwy
Po całkowitym wyschnięciu warstwy ELASTIC należy oczyścid ją z ewentualnych grudek i drobnych nierówności przy pomocy stalowej packi o
dokładnie odkurzyd. Na tak przygotowaną powierzchnie można aplikowad dekoracyjne warstwy wykooczeniowe z mikrocementu ASDecorative.
Dobór i układ oraz ilośd poszczególnych warstw ma wpływ na uzyskany efekt koocowy. Zaleca się wykonania aplikacji próbnej w celu oceny efektu
koocowego oraz wprowadzeniu ewentualnych korekt w układzie warstw bądź w technice aplikacji.

UWAGI PRAWNE
Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnid się od podanych w związku z
różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mied wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i
sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z
zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonad próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik
produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceo producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeostwa oraz
obowiązującego prawa.
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