KORZYŚCI

SEMIN EXPERT LISS
TYNK AIRLESS DO WYPEŁNIANIA
UBYTKÓW I WYGŁADZANIA

DEFINICJATECHNICZNA.
Tynk Airless do wypełniania ubytków i wygładzania.
Biały, o matowym wyglądzie, gładki. Bez zapachu.
Doskonały do wygładzania gipsu, płytek gipsowych i
paneli gipsowych.
SKŁAD IWYGLĄD.
Żywica akrylowa w postaci emulsji, woda, wypełniacz
mineralny, pochodne celulozy, środek konserwujący i
różne dodatki.
Masa ma biały kolor.

DOZWOLONE RODZAJE PODŁOŻA.
• Płyty gipsowo-kartonowe.
• Płytki gipsowe.
• Gips.

• Dobre
wypełnianie.
• Kontrolowane
zastyganie.
• Bardzo dobry czas
użytkowania po
otwarciu.
• Bardzo dobry
poślizg,
zapewniający
ograniczenie
wysiłku
fizycznego.
• Bardzo łatwy do
wygładzenia.
• Niska lotność
pyłu.
• Łatwy do
odkurzenia.
NF T 36.005 - Rodzina III - klasa 2
ZAWARTOŚĆ LZO: < 1 g/l.

POKRYCIE.
Wszystkie rodzaje tynków, farb i powłok ściennych.
OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA.
• DTU 59.1.
• EN 16-566.

STOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRZED
NAKŁADANIEM.
Podłoże musi spełniać wymogi normy DTU 59.1, czyli
być suche, czyste, twarde i pozbawione jakichkolwiek
pozostałości środków oddzielających.
NAKŁADANIE.
Produkt Expert’Liss może być natryskiwany przy
użyciu dowolnego rodzaju maszyny przeznaczonej do
natryskiwania tynku w 1 lub 2 przejściach
wygładzanych.
Zalecamy wyjęcie filtrów i natryskiwanie z odległości
około 60 cm od podłoża.

Pompa Airless z kulkami ze stali nierdzewnej (dysza
najlepiej 631 do wygładzania lub od 635 do 651 w
zależności od mocy używanej maszyny).

CZASWYSYCHANIA.
Od 6 do 12 godzin, w zależności od nakładanej ilości
oraz temperatury, wilgotności i wentylacji
pomieszczenia.
ZUŻYCIE.
Wygładzanie i nakładanie od 0,8 do 1,8 kg/m2 na każdą
warstwę.
CHARAKTERYSTYKATECHNICZNA.
• Masa sucha: 71 %.
• Gęstość: 1,73.
• LZO: <1g/l.
PRZECHOWYWANIE.
18 miesięcy w miejscu zabezpieczonym przed
działaniem mrozu i wysokiej temperatury, w
nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.
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WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.
Nie nakładać w temperaturze < + 8° C i > +35° C oraz
jeżeli wilgotność przekracza 70 %.
Nie nakładać na podłoże o wysokiej temperaturze.
Nie nakładać na podłoże wilgotne.
Podczas nakładania zalecane jest noszenie okularów
w celu ochrony przed ewentualnym opadaniem
małych cząstek.

