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ASDecorative®. FINO FAST

(gotowa do zabarwienia i użycia masa)

Opis i przeznaczenie produktu:

ASDecorative® FAST TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Opis
ASDecorative®FINO FAST to nowoczesny gotowy do zabarwienia i użycia
MIKROCEMENT na bazie białego cementu i mikronizowanego kwarcu. Produkt o
najdrobniejszej frakcji kwarcu, zwiększonej elastyczności i bardzo niskiej nasiąkliwości.
Swą doskonałą urabialnośd i twardośd zawdzięcza zastosowaniu specjalnie opracowanej
mieszanki żywic najwyższej generacji. Dzięki niezwykle drobnej konsystencji pozwala na
uzyskanie idealnie gładkich powierzchni z efektem chmurki lub jodełki. Ultra cienka
warstwa FINO FAST pozwala na dekoracyjne wykorzystanie efektu częściowej
transparentności poprzez uwidocznienie pewnych walorów (niuansów kolorystycznych i
strukturalnych) z warstw poprzednich np. z MEDIUM FAST.
Nie wymaga szlifowania pomiędzy warstwami.

Przeznaczenie
ASDecorative®FINO FAST to zaprawa mikrocemetowa umożliwiająca wykonanie
efektownej idealnie gładkiej powierzchni o grubości już od 0,1 mm na warstwę. Ze
względu na wysoką elastycznośd oraz bardzo niską nasiąkliwośd mikrocementy z grupy
FAST są polecane w szczególności do pomieszczeo mokrych w tym także wewnątrz
kabin prysznicowych.
Produkt odpowiedni do krycia i dekorowania powierzchni poziomych i pionowych w
przestrzeniach wewnętrznych jak i zewnętrznych takich jak np.: mieszkania, domy,
sklepy, biura, restauracje, strefy wystawowe, parki tematyczne, meble, regały, blaty.

G przykładowa struktura ASDecorative FINO FAST

Zakres zastosowao
Mikrocement ASDecorative FAST, może byd stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, na większośd podłoży budowlanych jak również na
posadzki z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem że zostały one wykonane poprawnie z użyciem odpowiednich materiałów, w sposób który
uniemożliwi występowaniu pęknięcia podłoża a tym samym w produktach ASDecorative. Przed zastosowaniem na posadzkach i mocniej
eksploatowanych powierzchniach wymaga podkładu z innych mikrocementów np. z ASDecorative BASE. Przed zastosowaniem w łazienkach szczególnie
na powierzchniach z hydroizolacją wymaga podkładu z warstwy ELASTIC + RESINA oraz 1 lub 2 warstw MEDIUM FAST
Sposób zabezpieczenia oraz wykooczenia powierzchni, powinien zostad dobrany adekwatnie do rodzaju wykonywanej powierzchni, oraz sposobu jej
użytkowania przy pomocy właściwej powłoki zamykającej ASDecorative.
Produkt spełnia specyfikacje norm europejskich.
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.

Właściwości techniczne:
Przygotowanie
Właściwości podłoża:
fizyczne i chemiczne
Rodzaj/postad:
gotowa do barwienia biała masa
Gęstośd pozorna:
1300 kg/m3
Twardnienie:
1800 kg/m3 System
Czas otwarty:
2 godziny
Czas schnięcia:
min 7 godzin
Maksymalna grubośd kruszywa: 100 mikronów
Wytrzymałość mechaniczna (EN 1015-11):
Ściskanie (28 dni):
30 N/mm2
Zginanie (28 dni):
>10 N/mm2 System
Przyczepnośd do betonu: 28 dni; 1,6 N/mm2
Maksymalna grubośd warstwy: 0,1 – 0,25 mm na warstwę.
Reakcja na ogieo (EN 13501-1): A1
Nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO)

Dostępne opakowania i wydajność
Zużycie średnie na 1 warstwę: 0,15-0,25kg/1m2
Wiaderko plastikowe 15kg – maksymalnie do około 100 m2 jednej warstwy
Wiaderko plastikowe 5kg – maksymalnie do około 33 m2 jednej warstwy
Zalecana ilośd warstw: 1-2 na wcześniejszą warstwę podkładową
( zużycie może różnić się w zależności od rodzaju podłoża oraz techniki aplikacji )

Data przydatności do użycia w oryginalnie zamkniętym opakowaniu znajduje
się na etykiecie.

Specjalne środki ostrożności
Nie zawiera lotnych substancji organicznych (LZO)
Produkt do użytku profesjonalnego. Obowiązują regulacje ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy jak przy pracy z produktami zawierającymi
cement. 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 rozlania. Nie przechowywad w pojemnikach metalowych i nieetykietowanych. Należy zapobiegad zanieczyszczeniu środowiska.
Odpady i puste opakowania usuwad zgodnie z aktualnymi miejscowymi przepisami.
Produkt zawiera cement. Unikad kontaktu z oczami i skórą, a także wdychania proszku podczas szlifowania.
Stosowad gumowe rękawiczki i okulary ochronne.
Nie stosowad w temperaturze otoczenia poniżej +10°C ani powyżej +30°C.
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Aplikacja :

ASDecorative® FAST TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przygotowanie podłoża:

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie produktu, barwienie

Mikrocement FINO FAST najczęściej aplikowany jest na wyschniętą i
wyszlifowaną warstwę podkładową z MEDIUM FAST. Mikrocementy
ASDecorative FAST można aplikowad na większośd podłoży, np.: tynki,
betony, suche tynki, płyty 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. Niskiej jakości podłoża
podłóg mogą wymagad wzmocnienia przez nasączenie ich żywicą
epoksydową z zasypem kwarcowym. 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. 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.

Mikrocementy z grupy ASDecorative FAST są produktami gotowymi do
użycia. Po otworzeniu opakowania zamieszad do uzyskania jednolitej
konsystencji przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła. Następnie odważyd
pożądaną ilośd masy i zabarwid ją poprzez dodanie właściwej ilości
wybranego barwnika ASDecorative COLORANTE.
Podstawowe dozowanie barwników standardowych wynosi 5ml na 1kg
masy mikrocementu FAST. W razie potrzeby można zmniejszyd ilośd
dozowanego pigmentu, aby uzyskad jaśniejszy odcieo wybranego koloru.
Dla uzyskania ciemniejszego odcienia nie zaleca się przekraczania
podwójnej dawki pigmentu. W przypadku dozowania pozostałych
pigmentów należy zasięgnąd porady co do proporcji dozowania.
Niewykorzystana mieszanka po szczelnym jej zamknięciu może zostad
ponownie użyta nawet po wielu dniach. Przed każdym użyciem po otwarciu
opakowania należy zawartośd przemieszad jak przy pierwszym razie.

Podstawowe narzędzia
- mieszadło wolnoobrotowe
- packa i kielnia ze stali nierdzewnej
- odkurzacz
- waga, strzykawka
- szlifierka oscylacyjna mimośrodowa
- papier ścierny od 150 do 200
Używad jedynie plastikowych pojemników.

Szlifowanie
Po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy, możemy szlifowad ją za
pomocą podłączonej do odkurzacza, szlifierki oscylacyjno –
mimośrodowej. Gradacja użytego papieru ściernego, ilośd obrotów, siła
docisku, mają wpływ na ostateczny wygląd i stopieo gładkości obrabianej
powierzchni.

Zabezpieczenie powierzchni
W zależności od rodzaju i sposobu użytkowania wykonanej aplikacji należy
ją zabezpieczyd w odpowiedni, adekwatny sposób przy użyciu wybranych
powłok zamykających ASDecorative.
I tak podstawowe zabezpieczenie dla ścian pomieszczeo suchych to : jedna
warstwa ASDecorative IMPREGNAT.

Aplikacja pierwszej warstwy
Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nałożyd maksymalnie cienką
warstwę przy pomocy packi. Tak nałożoną warstwę pozostawid do
całkowitego wyschnięcia. Czas całkowitego schnięcia to około 7h i
zależy od temperatury i warunków w trakcie konkretnej aplikacji.

Aplikacja drugiej warstwy
Oczyścid przy pomocy szpachelki lub packi pierwszą warstwę z
ewentualnych drobnych nierówności (strupków), następnie zamieśd lub
odkurzyd. Nakładad drugą warstwę produktu podobnie jak z pierwszym
razem maksymalnie cienką warstwę. Technika nakładania, kąt nachylenia
packi, długośd i kierunek ruchów, siła docisku, grubośd warstwy mają
wpływ na ostateczny efekt koocowy oraz zużycie materiału.
Aplikacja kolejnych warstw któregokolwiek mikrocementu z grupy FAST
może odbywad się na całkowicie suche warstwy wcześniejsze w możliwie
najcieoszej warstwie. Łączna grubośd mikrocementu FINO FAST nie
powinna przekraczad 0,5 mm. Wskazówki te są szczególnie ważne w
przypadku wykonywania podłóg. W przeciwnym razie całośd aplikacji
może nie uzyskad właściwego, odpowiedniego stopnia twardości.

Posadzki i schody wewnętrzne to najczęściej: jedna warstwa ASDecorative
IMPREGNAT i jedna - dwie warstwy ASDecorative SEALER AQUA .
Pomieszczenia mokre i łazienki to najczęściej : jedna lub dwie warstwy
ASDecorative IMPREGNAT i dwie – trzy warstwy ASDecorative SEALER
AQUA.
Każda powłoka zamykająca w inny sposób wpływa na ostateczny wygląd
całej aplikacji.
W pomieszczeniach suchych nie narażonych na działanie wilgoci i wody
oraz innych szkodliwych dla powierzchni czynników, wykonaną
powierzchnię po jej odkurzeniu i dokładnym oczyszczeniu przy pomocy
miękkiej szmatki, można pozostawid bez dodatkowych powłok.
ochronnych.

Użytkowanie powierzchni
Gotowe powierzchnie mikrocementu wykonane w systemie ASDecorative FAST należy zabezpieczyd w zależności od oczekiwanego efektu oraz
sposobu użytkowania wybraną powłoką zamykającą ASDecorative.
Przeznaczenie, ilośd warstw oraz sposoby aplikacji powłok zamykająco doszczelniających znajdują się w kartach technicznych danego produktu.
Zabezpieczone powierzchnie należy pielęgnowad i utrzymywad w czystości za pomocą nieagresywnych środków czystości ogólnego stosowania
o neutralnym pH. Wszelkie zabrudzenia zaleca się usuwad na bieżąco, możliwie szybko. Nie używad środków ściernych. Należy unikad
przesuwania po wykonanej powierzchni twardych i ciężkich przedmiotów. Nogi krzeseł i innych ruchomych mebli należy zabezpieczyd
specjalnymi podkładkami elastycznymi uniemożliwiającymi rysowanie powierzchni. Fotele na kółkach powinny byd wyposażone w kółka z
materiału elastycznego nie rysującego powierzchni lub zaleca się zastosowad specjalne podkładki pod fotele na kółkach.
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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