Kályhás vakolat
Tulajdonságai és felhasználási területei:
•
•
•
•
•
•

Fedővakolatként különféle külső vakolatstruktúrák kialakításához cserépkályhákhoz, kandallókhoz, kemencéhez
A kályhás vakolat (Hafnerputz) különböző szemcsenagyságokban kapható
A kályhás vakolat (Hafnerputz) dörzsölt felületek esetén 3 mm-es felhordási vastagságig alkalmazható
3 mm-nél vastagabb vakolatok (dörzsvakolat), ill. különleges felületi struktúrák esetén (pl.kéregvakolat) a kreatív
Ásványi, ill. természetes színezékek segítségével mindenféle színárnyalat elkészíthető
Alapvakolata az Armierungsputz

Bedolgozása:
• A falazott berendezés vakolása a száraz felfűtés után, hideg állapotban történjék
• A falazatot alaposan portalanítsuk, ill. távolítsuk el a habarcsmaradványokat
• A felületek előnedvesítése nem szükséges
• Nem sík felületű falazatoknál a kiegyenlítéshez Universal Supert alkalmazzunk
• Felhasználáskor először a zsák tartalmát szárazon keverjük át
• Folyadékkal való keveréshez kizárólag tiszta, ivóvíz minőségű vizet használjunk
• Alapvakolatát az "Armierungsputz"-ot max.3 mm vastagságig hordjuk fel, majd ágyazzuk be az üvegszál erősítésű
• A látható felület kályhás vakolatból (Hafnerputz) vagy kreatív vakolatból (Kreativputz) áll
• Minden vakolat fehér, a vakolási felületeket az egyes munkalépések között nem kell teljesen kiszárítani
• Felületi szárítás után vékonyan hordjuk fel a kályhás vakolatot (3 mm-ig)
• Különleges kialakítású felületi struktúráknál a kreatív vakolatot alkalmazzuk
• A kreatív vakolattal 60 mm-es rétegvastagságig dolgozhatunk
• A kreatív vakolat kötési idejének gyorsítására vakolatgyorsítót használhatunk
• Kb. egyhetes levegőn száradás után fűtsük fel a kemencét

Max. felhasználási hőmérséklet: [°C]
Felhasználhatóság/tárolás:
Bedolgozási víz/mennyiség: [l/100 kg]
Anyagszükséglet:
Fazékidő: [perc]

kb. 200
6 hónap száraz, fagymentes helyen
ivóvíz, kb. 7 l/25 kg
3 mm-es felhordási vastagság esetén kb. 5 kg/m2
>70

Veszélyes anyag: a kemikáliákról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag
• timföld-cementet tartalmaz
• mészhidrátot tartalmaz
• szilikogén porokat tartalmaz
H-mondat
H 332
H 315
H 318
FIGYELEM

P-mondat??
P 202
P 262
P 280

P305/351/338

Belélegezve ártalmas
Bőrizgató hatású
Súlyos szemkárosodást okoz

Használat előtt minden biztonsági utasítást el
Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és
a szembejutást
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc/szemvédőt kell viselni
Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan
öblögessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencséket
lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább.
Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
• Bőséges vízbevitel
• Orvoshoz fordulni
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