Powderfine Exterior
Professional

Τσιμεντοκονίαμα σπατουλαρίσματος για εξωτερική χρήση
Ευκολία ανάμιξης και εφαρμογής.
Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα - Ισχυρή πρόσφυση.
Υψηλή αντίσταση στη συρρίκνωση και ρηγμάτωση.
Προϊόν με καινοτομία εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνονται εξομαλύνσεις συνολικού
πάχους έως 10 χιλιοστά.
Μεγάλη αντοχή σε υγρασία,
παγετό και θερμοκρασιακές
εναλλαγές.

Λευκή τσιμεντοκονία σπατουλαρίσματος εξωτερικής χρήσης, για εξομαλύνσεις επιφανειών
από σοβά, μπετόν ή εμφανές μπετόν τραχύτητας έως και 10 χιλιοστών. Προϊόν εμπλουτισμένο με επιλεγμένες ρητίνες και βελτιωτικά
πρόσθετα κατά της μούχλας. Προσδίδει σχετικά λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν απαιτείται
αστάρωμα πριν την εφαρμογή του, εκτός και
εάν η επιφάνεια είναι ιδιαίτερα απορροφητική.
Εξασφαλίζει ευκολία ανάμιξης και εφαρμογής, μεγάλη συγκολλητική ικανότητα, ισχυρή
πρόσφυση, υψηλή αντίσταση στη συρρίκνωση
και ρηγμάτωση, μεγάλη αντοχή σε υγρασία,
παγετό και θερμοκρασιακές εναλλαγές.

Διορθώνει τις ατέλειες στο σοβάτισμα
και κακοτεχνίες στα μπετά
Ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Αντιμουχλικό
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Powderfine Exterior
Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας
Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής και ελεύθερη από σκόνες,
λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία.
Τυχόν υπάρχουσες ρωγμές στην επιφάνεια,
πρέπει να επιδιορθωθούν πριν την εφαρμογή.
Σε περιπτώσεις όπου το υπόστρωμα εμφανίζει μεγάλη απορροφητικότητα (γυψοσανίδες,
τσιμεντοσανίδες κ.λ.π.) προτείνεται να προηγηθεί αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA σε
αραίωση 1:1 με νερό.

◆

◆

Απόδοση / Κατανάλωση
1 Kg/m2 ανά χιλιοστό πάχους ανά στρώση.

◆

Συσκευασία
Διατίθεται σε σάκους των 25Kg.
Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης
Φυλάσσεται μακριά από παιδιά, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με
άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης να μην
προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή.
Ερεθιστικό για τα μάτια, το αναπνευστικό
σύστημα και την επιδερμίδα. Μην αναπνέετε
τη σκόνη. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και
τα μάτια. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό
ρουχισμό και γάντια.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας
αυτού του προϊόντος.
Περιέχει Τσιμέντο Portland.

Παρασκευή του μίγματος
Σε καθαρό δοχείο που περιέχει 9-10 λίτρα
καθαρό νερό, προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση (με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα, σε αργές στροφές) 25 κιλά KRAFT
POWDERFINE EXTERIOR. Η ανάμιξη πρέπει
να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην παραμείνει
ποσότητα σκόνης στα τοιχώματα ή στον πυθμένα του δοχείου. Το προϊόν είναι έτοιμο
προς χρήση όταν το μίγμα γίνει ομοιογενές
χωρίς σβώλους. Το ομογενοποιημένο μίγμα
θα πρέπει να αναδεύεται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, ώστε να μην απαιτηθεί επιπλέον
προσθήκη νερού.
Οδηγίες Εφαρμογής
Η εφαρμογή του KRAFT POWDERFINE
EXTERIOR στο υπόστρωμα προτείνεται σε
πάχος από 2 έως 10 χιλιοστά, χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη του υποστρώματος.
◆ Για εφαρμογή του μίγματος σε σοβά, τσιμέντο ή εμφανές μπετόν εξωτερικού χώρου,
καθώς και σε επιφάνειες με ιδιαίτερα προβλήματα ρηγματώσεων ή υγρασίας, απαιτείται η
προσθήκη τουλάχιστον 1 λίτρου του ειδικού
βελτιωτικού πολυμερούς KRAFT POWDERBOND.
◆ Ελάχιστος χρόνος τριψίματος/επαναεφαρμογής: 6 -10 ώρες, ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από
5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική
υγρασία άνω του 80%. Τους καλοκαιρινούς
μήνες συνιστάται η διαβροχή της επιφάνειας
με νερό πριν την επίστρωση, σαν μέτρο προφύλαξης κατά της ταχείας εξάτμισης του
νερού που περιέχει το μίγμα.
◆ Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί ο KRAFT POWDERFINE EXTERIOR με μία
στρώση KRAFT DUR ΑQUA.
◆ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αραίωση του ασταριού πρέπει
να είναι τέτοια ώστε να απορροφάται πλήρως
και να μη δημιουργείται φιλμ στην επιφάνεια.
◆ Μην εφαρμόζετε τον KRAFT POWDERFINE
EXTERIOR πάνω σε γυαλιστερές ή μη απορροφητικές επιφάνειες όπως μέταλλο, πλακίδια, κ.λ.π.

Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο ή αδρανή
υλικά στο μίγμα.

◆

◆

Αποθήκευση
Ο KRAFT POWDERFINE EXTERIOR μπορεί να
αποθηκευθεί για 12 μήνες στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε προστατευμένο από
την υγρασία χώρο, κατά προτίμηση επάνω σε
παλέτες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μορφή
Χρώμα
Φαινόμενο Ειδικό Βάρος
(g/cm3)
Μέγιστη διάμετρος κόκκου
Βλαπτικότητα σύμφωνα με
την οδηγία EC 99/46

Προστασία κατά της μούχλας
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρώμα μίγματος
Αναλογία Ανάμιξης
Ειδικό βάρος μίγματος
Χρόνος ζωής του μίγματος
στο δοχείο
Θερμοκρασία Εφαρμογής
Μέγιστο πάχος εφαρμογής
ανά στρώση
Χρόνος αναμονής μεταξύ
αλλεπάλληλων στρώσεων

Χονδρόκοκκο κονίαμα
Λευκό
1,25 (±0,05)
160μm (±5)
Ερεθιστικό όπως όλα τα
τσιμεντοειδή προϊόντα
(βλέπε έντυπο
ασφαλείας προϊόντος)
Nαι
Λευκό
Συσκευασία 25Kg/ 9-10
λίτρα νερό
1,5 - 1,6 gr/cm3
4 ώρες (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος)
Από 5°C έως 35°C
2-5 mm
6-10 ώρες (ανάλογα με τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος)

