Fişă tehnică

Adeziv pentru tapetul din fibră
de sticlă
Adeziv pe bază de dispersie, gata de utilizare, fără
solvenţi

Prezentele informaţii tehnice sunt întocmite pe baza celui mai nou stadiu al tehnicii şi al experienţei noastre din tehnologia de aplicare.
Totuşi, având în vedere multitudinea de suprafeţe de suport şi de condiţii privind obiectul, cumpărătorul/utilizatorul nu este eliberat de
obligaţia acestuia de a verifica din punct de vedere tehnic şi artizanal materialele noastre pe propria lui răspundere în ceea ce priveşte
adecvarea acestora pentru scopul de utilizare prevăzut în condiţiile privind obiectul respectiv. Nu se pot deduce obligaţii legale din
datele de mai sus. În cazul apariţiei unei noi ediţii prezentul document îşi pierde valabilitatea.
Puteţi obţine informaţii suplimentare la 00 800/ 63333782 (apel gratuit pentru reţelele fixe din Germania, Austria, Elveţia, Ţările de Jos).

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare

Adeziv pentru tapetul din fibră de sticlă gata de utilizare, păstos, pe
bază de dispersie, pentru lipirea în spaţii interioare a ţesăturilor
decorative din fibră de sticlă necaşerate, a tapetelor decorative din
fibră de sticlă, a tapetelor foto şi din velur cu aspect de piele de
căprioară. Pe tencuială, beton, gips-carton, straturi intacte de vopsea
pe bază de dispersie. Adecvat şi ca aditiv pentru clei pentru tapetele
grele. În mare măsură fără sensibilitate la umiditate, de aceea se
poate utiliza şi în bucătării şi băi.






Proprietăţi




Culoare

Fără solvent şi cu miros neutru
Se poate dilua cu apă
Alb-transparent (lăptos) după uscare
Capacitate bună de corectare
Timp lung cât poate fi lăsat liber pentru aplicarea materialului
de lipit
Aderenţă iniţială bună
Adecvat în mod optim pentru ţesăturile decorative din fibră
de sticlă uzuale în comerţ în ceea ce priveşte aplicabilitatea
acestuia.

Alb-transparent

Aplicare
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Suprafeţe de suport

Suprafaţa de suport trebuie să fie solidă, uscată, rezistentă şi liberă
de efloresenţe, straturi de conglomerare, agenţi de separare,
componente care favorizează coroziunea sau alte straturi
intermediare care afectează aderenţa. Straturile de acoperire
existente se îndepărtează temeinic şi se gestionează ca deşeu
conform prevederilor. Vopseaua pe bază de clei se spală temeinic.
Straturile intacte de ulei şi acoperiri cu lacuri se tratează cu soluţii
alcaline, se matizează şi se curăţă temeinic. Se îndepărtează
complet, fără să se lase resturi, acoperirile de pe perete, incl.
resturile de clei şi hârtie. Zonele cu acoperire ulterioară trebuie să fie
fluatizate corespunzător. În funcţie de necesităţi, suprafaţa de suport
trebuie să fie grunduită şi/sau acoperită cu un strat intermediar. A se
vedea şi VOB, partea C, DIN 18363, paragr. 3.

Procedeul de aplicare

Aplicare cu pensula, rola sau se pulverizează airless.

Realizarea acoperirii

Materialul de amestecă bine. Se utilizează nediluat.
Pentru lipire produsul HORNBACH Adeziv pentru ţesături decorative
din fibră de sticlă se aplică uniform pe lăţimea a 2-3 fâşii cu un rulou
adecvat pentru aplicarea vopselelor sau cu un aparat de pulverizare
airless direct pe suprafaţa de suport într-o cantitate suficientă
adecvată pentru modelul respectiv. La aplicarea prin metoda airless
recomandăm roluirea ulterioară a adezivului cu o rolă adecvată
pentru vopsele, pentru a se asigura distribuirea şi dozarea uniformă a
adezivului.
Ţesătura decorativă din fibră de sticlă tăiată în prealabil se aşează pe
adezivul umed şi se apasă fără formare de bule cu şpaclul pentru
apăsarea ţesăturii.

Indicaţie

Toate acoperirile şi lucrările pregătitoare necesare trebuie să se facă
întotdeauna în funcţie de obiect, adică trebuie să corespundă stării
acestuia şi solicitărilor la care va fi supus acesta. A se vedea şi VOB,
partea C, DIN 18363, paragr. 3, Zugrăveli şi lăcuiri.
Trebuie să se respecte indicaţiile de prelucrare date de producătorul
tapetelor şi a acoperirilor pentru pereţi.
Resturile de adeziv se îndepărtează prin tamponare cu un burete
umed, apoi se usucă prin tamponare.
Masele de şpaclu prevăzute de industria producătoare de plăci de
gips-carton pot să prezinte o sensibilitate specială la umiditate, care
poate să conducă la umflare, la formare de bule până la plesnire (a
se vedea fişa tehnică „Şpăcluirea gips-cartonului" Bundesverband
der Gips- und Gipsbauplattenindustrie V, Asociaţia federală din
industria materialelor de construcţii pe bază de gips şi a plăcilor de
gips-carton). De aceea trebuie să se asigure ventilaţie şi temperatură
suficiente pentru o uscare rapidă.

Temperatura de aplicare

Minimum +5°C pentru obiect şi mediu, în timpul aplicării şi a uscării.
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Timp de uscare

La 20°C şi max. 65% umiditate rel. a aerului
 Timp de uscare circa 12 ore
 După o uscare suficientă se realizează acoperirea
ulterioară a ţesăturii decorative din fibră de sticlă
La temperatură mai mică şi umiditate mai mare a aerului acest timp
se prelungeşte.

Consum

Circa 300 - 500 g/m² pe aplicare în strat pe suprafeţe de suport
netede, uşor absorbante. Pe suprafeţe de suport mai rugoase
consumul este corespunzător mai mare. Valorile exacte de consum
se determină printr-o aplicare de probă.

Diluare

Gata de utilizare

Curăţarea uneltelor

Aparatele cu care s-a lucrat se curăţă cu apă imediat după utilizare.

Depozitare

În spaţii uscate, la rece, dar ferit de îngheţ. Materialul diluat se
utilizează cât mai repede. Ambalajele desigilate se păstrează închise
ermetic.

Indicaţii
Conţine

Conform ghidului VdL (Asociaţia germană din industria vopselelor)
pentru acoperiri decorative pentru construcţii:
dispersie de acetat de vinil, carbonat de calciu, amidon tehnic apă,
aditivi, metil-, octil-/benzil-izotiazolinonă. Informaţii pentru persoane
alergice la nr. de tel. 00800 / 63 33 37 82.

Densitate

Circa 1,04 g/cm³

Tipul de liant

Dispersie sintetică

Dimensiune recipient

3 kg, 15 kg

Indicaţie de securitate
legată de VOC

Valoare limită UE pentru produs (cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest
produs conţine < 30 g/l VOC, compuşi organici volatili.

Marcaj / recomandări de
prudenţă

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala ceaţa pulverizată.
În cazul lucrărilor efectuate prin pulverizare a se utiliza filtru combinat
A2/P2. În timpul aplicării şi uscării trebuie să se asigure o bună
ventilaţie. A se evita consumul de alimente şi băuturi şi fumatul în
timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea a
se clăti imediat bine cu apă. A nu se arunca la canalizare/ în apele de
suprafaţă sau pe sol. Eventualul marcaj rezultă din fişa cu date
tehnice de securitate. Fişa cu date tehnice de securitate este
disponibilă la cerere.

Gestionarea deşeurilor

Se reciclează numai recipientele golite de resturi.
Resturile uscate de material pot fi eliminate ca deşeuri menajere.
Recipientele cu resturi de materiale lichide pot fi eliminate ca deşeuri
conform codului de deşeuri 08 04 10 din Regulamentul privind lista
deşeurilor, AVV.
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Fabricat pentru
Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau
Informaţii tehnice ediţia 11/2016
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0  Fax 06 71 / 8 70-397
Departamentul privind tehnologia de aplicare 00 800 63333782
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com
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