SILK PLASTER ATLAS CLASS
Ürün Tanımı: Toz polimer esaslı, sağlıklı ve dekoratif iç cephe duvar kaplama malzemesi.
Özellikleri:
Anti statiktir, toz tutmaz.
Sağlıklıdır.
Çevreye zararsız ve kokusuzdur.
Teneffüs edebilir.
Kolay uygulanır.
Isı ve ses izolasyonuna katkı sağlar.
Uygulama Alanları:
Artego ipek sıva ince sıva, alçı sıva, alçıpan, ahsap yüzeylere ve alkali olmayan yuzeylere uygulanabilir. Cam,
tuğla, metal yuzeylere, dış cephelere ve yaş zeminlere uygulanmaz.
Teknik Veriler:
Yapısı: Toz polimer
Tüketim: 4 m²/ poşet
İncelticisi: Su
İnceltme Oranı: 1 poşet için ortalama 6 lt
Kuruma Süresi: 24 saat
Uygulama Kalınlığı: 1 mm
Zemin Hazırlığı:
— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı,
temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
— Yeni sıvalı yuzeylere, öncelikle Artego Primer uygulanmalıdır. Eski boyalı kirli, rutubetli yüzeylerde, Yüzeydeki
boya kir, is ve bunun gibi kalıntılar iyice temizlenir. SX 2000 Cila uygulamasından sonra Artego Primer uygulanır.
— Astar uygulaması kuruduktan sonra ipek sıva uygulamasına geçilebilir.
Uygulama:
— Poşet içindeki malzemeyi içerisine takriben 6 lt su ilave edilmiş kaba boşaltınız.
— Malzemeyi iyice yoğurunuz. İklim ve uygulama şartlarına bağlı olarak gerekirse bir miktar su ilave
edebilirsiniz.
— Hazırladığınız malzemeyi en az 20 dk dinlendiriniz.
— Plastik mala ile sıva tekniği ile ortalama 1 mm kalınlığında yüzeye uygulayınız.
— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.
Uygulama Detayları:
— Deformasyonun fazla olduğu yerlere uygulama yapıldığında malzeme yoğurulmadan önce, her bir poşet için,
bir su bardağı Artego SX 2000 cila, malzemenin içine ilave edilmesi önerilir.
— Uygulama sırasında yuzey yarım bırakılmamalıdır. Uygulama plastik mala ve püskürtme tabanca ile
yapılabilir.
— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin
olunmalıdır.
—+ 5ºC ‘ nin altında uygulama yapmayınız.
Uyarılar:
Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Kanalizasyona dökmeyiniz.
Depolama:
Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan asgari 1 yıl
depolanabilir.
Ambalaj:
Poşet.

