Masa szpachlowa raufaza

?
Wysoka przyczepnoœæ do pod³o¿a
?
£atwa w aplikacji
?
Imituje strukturê tapety
?
Bia³a po wyschniêciu
?
Do zastosowania wewn¹trz pomieszczeñ

przeznaczenie

kolory

Gotowa masa przeznaczona do naprawy uszkodzeñ w tapetach typu „raufaza”.
Mo¿na j¹ nak³adaæ na powierzchnie wykonane z betonu, ceg³y, tynków cementowowapiennych,
p³yt kartonowo-gipsowych itp. Przeznaczona do stosowania
wewn¹trz pomieszczeñ. Uzyskane powierzchnie imituj¹ strukturê tapety i stanowi¹
idealny podk³ad pod farby.

Bia³y

350g – tuba

opakowania

parametry
techniczne

wygl¹d pow³oki:
lepkoœæ:
gêstoœæ:
ph:
iloœæ warstw:
nanoszenie drugiej warstwy:
ca³kowity czas schniêcia:
wydajnoœæ:
narzêdzia:
magazynowanie:
termin przydatnoœci:
limit LZO:

fakturowa, bia³a
100000 +/- 40000 mPas 20 rpm, dysk 7
1,8 +/- 0,1
8-9
zale¿y od wg³êbieñ
nie dotyczy, uzupe³niæ ubytki tapety
2 h/1 mm
1,8 kg/m2 1mm
paca, szpachla
5-30OC
3 lata
nie dotyczy

przygotowanie
pod³o¿a

Po usuniêciu uszkodzonego fragmentu tapety nale¿y oczyœciæ pod³o¿e. Pow³oki
odpadaj¹ce, z³ej jakoœci usun¹æ. Powierzchnie bez odprysków odkurzyæ i zmyæ.
Mokre lub zawilgocone powierzchnie przed szpachlowaniem osuszyæ. Pod³o¿a o
du¿ej ch³onnoœci i s³abej wytrzyma³oœci mechanicznej nale¿y koniecznie
zagruntowaæ.

Masê po wyciœniêciu z tubki nak³adaæ za pomoc¹ szpachli. Nak³adaæ tylko jedn¹
warstwê w miejsce brakuj¹cej tapety. Masê rozprowadzaæ delikatnie staraj¹c siê,
by zawarte w niej cz¹steczki pokry³y równomiernie ca³¹ powierzchniê. Po na³o¿eniu
nale¿y oczyœciæ krawêdzie tapety za pomoc¹ wilgotnej szmatki. Po ca³kowitym
wyschniêciu powierzchnie nale¿y pomalowaæ. Prace wykonywaæ w temperaturze
pod³o¿a i otoczenia utrzymuj¹cej siê przez ca³y czas schniêcia powy¿ej +5OC.
Nie usuwaæ razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewaæ do kanalizacji. Odpady
ka¿dorazowo powinny zostaæ zagospodarowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami krajowymi dotycz¹cymi odpadów. Szczegó³owe informacje zosta³y
zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

œrodki
bezpieczeñstwa

Chroniæ oczy i skórê, w razie kontaktu natychmiast zmyæ wod¹. Przechowywaæ
w miejscach niedostêpnych dla dzieci. Os³oniæ otoczenie malowanych powierzchni.
Ewentualne zabrudzenia usuwaæ nie czekaj¹c na wyschniêcie.
Szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej maj¹ na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s¹ podstaw¹ do odpowiedzialnoœci
prawnej Producenta, gdy¿ warunki wykonawstwa pozostaj¹ poza jego kontrol¹. Wszelka ingerencja w sk³ad produktu jest niedopuszczalna i mo¿e w znaczny
sposób obni¿yæ jakoœæ stosowanego wyrobu. W przypadku po³¹czenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci. W razie pytañ prosimy
skontaktowaæ siê z doradc¹ technicznym firmy.
Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.

