Műszaki adatlap

V

VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA

Termék: Felhasználásra kész, vizes bázisú, bel- és kültéri felhasználású, flexibilis folyékony
fólia.
Összetétel: emulzió, töltőanyagok, adalékanyagok
Színválaszték: okker
Kiszerelés: 1 l, 4 l, 8 l (egyedi igény esetén nagyobb kiszerelésben is)
Tulajdonságok: Kül- és beltérben, csempe- és járólap alá, gipszkartonra és OSB-re is
használhatjuk.
Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Folyékony Fólia egy vízbázisú termék, mely speciális
összetételének köszönhetően a száradást követően vízhatlan, rugalmas szigetelő réteget képez
a felületen. Rendkívül nagy kiadósságával gazdaságos megoldást nyújt, a kívülről jövő
vizesedési terhelések okozta károk megelőzésére. Felhasználható kültérben erkélyek, teraszok
járólap alatti, illetve beltérben zuhanyzó-, fürdőszoba-, konyha-, és mosóhelyiségek
falának/aljzatának, csempézés/járólapozás előtti vízszigetelésére. Felhordható cement és
gipszes vakolatokra, betonra, gipszkartonra és OSB-re is. Használható szobákban dohosság
megszüntetésére/mérséklésére (nem szünteti meg az épület vizesedéséből eredő problémákat)
padlószőnyeg, parketta, PVC, laminált padlólapok alá. Csak burkolatok alatti szigetelésre
használható! Állandó vízterhelésnek kitett felületekre nem javasoljuk, erre a célra a COROR
Klórkaucsuk Bevonatot ajánljuk.
Minőségi jellemzők:
Külső
pH érték
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel
Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra
Szemcsefinomság
Sűrűség
Száradási idő: 25 °C-on
1. fokozat
5. fokozat
Bevonat külseje
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on
Burkolhatóság 25 ° C-on
Kiadósság
Javasolt rétegszám

okker színű homogén
szuszpenzió
7,8-8,4
60000-75000 mPas
min. 42 %
max. 100 µm
1,1-1,2 g/cm3
max. 2 óra *
max. 24 óra *
egyenletesen okker matt
min. 4 óra *
min. 10 óra *
2 m2/liter két rétegben
2-3 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
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Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól
számított 2 év.
Csomagolás: 1 l, 4 l, 8 l műanyag dobozban
Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződéseket
tisztítsuk le. A repedések, hézagok (maximum 0,5 cm széles/mély) tömítését, illetve a hajlatok
megerősítését a következő eljárással végezzük: alaposan felkevert VALMOR Flexibilis
Tetőszigetelő bevonat 1 l-hez folyamatosan adagoljunk hozzá 0,5-1,0 kg száraz homokot, amíg
egy sűrű glettelhető masszát nem nyerünk, melyet egyenletesen a hézagokba kenjük be és
simítsuk le. Átvonhatósága a száradás függvényében, legalább 24 óra elteltével történhet meg.
Használjunk hajlaterősítő szalagot!
Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25
°C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, illetve tűző
napon! A munkálatokat végezhetjük ecsettel vagy hengerrel. A vödör tartalmát alaposan
keverjük fel, majd hígítsuk 5-10% víz hozzáadásával! Az első réteg felvitele után hagyjuk azt
legalább 4 órán át száradni, majd vigyük fel a második réteget! 10 óra száradási idő elteltével
a felület burkolható.
Felhordás: ecsettel, hengerrel
Anyagszükséglet hígítva: 2 m2/liter, két rétegben
Száradási és átvonhatósági idő (25 ° C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas
páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel
Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.
EU határérték erre a termékre: A/i 140/g/l.
Ez a termék maximum 140 g/l VOC tartalmaz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes. FAGYVESZÉLYES!
Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap).
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Hulladékkezelés: (EWC-kódok)
80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)
150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)
A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a
vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi
szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját
felelősségre történő ellenőrzése alól.
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