Paleflex
Poralakú kalyhacsempe-fugázó
FELHASZNÁLÁS:
A felület előkészítése:A kályhat lehetőleg szárito fűtes utan fugázzuk. A hézagokat ki
kell tisztitani, és a port nedves szivaccsal el kell távolitani. Nagyon
porozus kerámia lapok esetén a hézagokat tiszta vízzel nedvesítsemeg.
A keverék elkészítése: A PALEFLEX port folytonos keverés közben öntse egy tiszta, a
por súlyára számitott 23-30%-nyi vizet tartalmazó edénybe. Keverje
sima állagig. Bedolgozás előtt várjon 2-3 percet, majd röviden keverje
át ismet a habarcsot. A keveréket az elkészítéstől számitott 1 óran
belül fel kell használni.
A nyers habarcs hő es mészálló szinezőpasztával vagy oxid
porfestékkel átszinezhető, maximum 100 g szárazanyagtartalommal
rendelkező szinezőanyag 2 kg fugázóra számitva.
A fugázóhabarcs bedolgozása: A hézagokat töltse ki a PALEFLEX péppel,
meggyőződve arról, hogy a hézagokban a fugázóhabarcs egyenletes
és tökéletesen tömör. A felesleges PALEFLEX-et még friss állapotban
távolitsa el!
Befejező műveletek: Amikor a keverék elveszítette képlékenységét, és mattá vált,
általában 10-20 perc múlva, megnedvesitett kemény szivaccsal
tisztítsa le a felesleges PALEFLEX-et. A szivacsot gyakran öblitse ki
úgy, hogy két külön vödröt használ, az egyiket a letisztitott
fugázóhabarcs kiöblitésére, a másikat pedig – amely tiszta vizet
tartalmaz,– a szivacs ismetelt kiöblitésére.
Ha a tisztítást túl korán kezdi a hézagokból a fugazóhabarcsot
részben kiszedheti, ezért annak színe egyenetlené válhat. Ha túl
későn kezdi és a habarcs már megkeményedett, a felületet csak
mechanikus módszerrel lehet letisztitani, ami a csempelap megkarcolásával
járhat. A felületről az utolsó Paleflex fátyolt tiszta, száraz ronggyal
törölheti le. A végső tisztitás után, amennyiben a felületen még mindig
vannak Paleflex maradányok, ezek eltávolitására ecet alkalmazható,
legkorábban 10 nappal fugázást követően.
Száradási idő: A kályha nagyjából 24 óra elteltével lassan felfűthető. Széles fugák
esetében 14 napon át is tarthat a száradás.
A túlfűtést kerülni kell.
Eszköztisztítás: Megszilárdulás előtt az anyag vizzel eltávolitható. Megszilárdult
anyagot csak mechanikus módon távolithatjuk el.

Tárolás: A PALEFLEX anyaga nedvességre érzekeny, ezért nedvesség
hatásától védve, hűvös, száraz helyen kell tárolni. A bontatlan
PALEFLEX -et fél éven belül kell felhasználni. A megbontott anyagot
víztől és levegőtől zártan kell tartani.
Egészségre és biztonságra vonatkozó intézkedések:
A PALEFLEX mint minden cementes anyag, irritativ. A biztonsagi
adatlap utasitásai szerint kell eljárni.
Hulladékkezelés: Háztartási hulladékkal nem ártalmatlanítható. Az el nem használt
maradékot betonkeveréshez kell felhasználni, vagy vizzel habarccsal kell keverni
(vigyazat: a cementkeverékek vízzel lugosan reagálnak), hagyni, hogy megkössön, majd
a megkeményedett habarcsot épitesi törmelékként kell ártalmatlanítani.

