Teknik broşür

AKKIT 502
Premium

FLEX FUGA HARCI
► Yüksek esneklik ► Parlama etkisi ► İç ve dış bölgeler için ► Duvar ve zeminler için ► Seramik
fayanslar, plakalar, mozaik ve porselen eşyalar için ► Zemin ısıtıcıları üzerinde uygundur
mm fuga genişliği ► CG 2 WA ► Çok düşük emisyonlu - EC 1 Plus R 10 - 2 ►
Ürün özellikleri

Uygulama

Toz şeklinde, gıda maddesi uyumlu, su ve dona karşı dayanıklı, hidrolik
olarak çözülen Flex fuga harcı

Uygulama
Seramik fayans, plaka, mozaik ve seramik eşyaların duvar ve zemin
bölgesindeki 2 - 10 mm‘lik fuga genişliğinde iç ve dış bölgeye ve zemin
ısıtıcısında derz doldurma işlemi içindir.

Ürün verileri
Teslimat şekli: 13 kg kağıt torba
5 kg karton
Depolama: Kuru bir şekilde ahşap ızgara üzerinde, açılmamış orijinal ambalaj ile
yakl. 18 ay.

Teknik bilgiler
Tüketim:

5 mm fuga genişliği, 8 mm fuga derinliğinde

30x30 cm fayanslar:

Yakl. 0,4 kg/m2

20x20 cm fayanslar:

Yakl. 0,6 kg/m2

Su tüketimi:

Yakl. 0,26 l/kg

Dinlenme süresi:

Yakl. 3 dakika

Damlama süresi:

Yakl. 60 dakika

Üzerinde yürüme:

Yakl. 12 saat sonra

Çatlaksız fuga genişliği:

2 - 10 mm

Önerilen iş aleti: Yavaş çalışan elektrikli karıştırıcı, uygun karıştırma
kabı, mala, fuga tahtası, lastik spatula, fuga süngeri, su kovası. İş aletini
.kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin
Zemin: Fayansların döşeme harcı yeterince kurumuş olmalıdır. Fuga
kenarları kuru, tozsuz ve yapışmayı azaltan maddelerden uzak olmalıdır.
Fuga harcı yerleştirilmeden önce her tür yapıştırma harcı kalıntısı fugadan
.çıkarılmalıdır
Karıştırma: Temiz bir karıştırma kabında yavaş dönen karıştırıcıyla
homojen olana kadar ve topaklanmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Yakl. 3
.dakikalık dinlenme süresinden sonra tekrar kısaca karıştırın
Uygulama: Fuga tahtası ya da lastik spatula ile fuga yönüne diyagonal
olarak sürün. İlk kuruma sonrasında temiz su ve yumuşak sünger ile
temizleyin. Fugaların aynı hizada doldurulmasına dikkat edin. Kuruma
sonrasında kalan çimento filmini temiz su ile yıkayın. Derz doldurma
işleminden sonra yakl. 12 saat mekanik yüke (üzerinde yürüme) karşı
.koruyun. İş aletini kullandıktan hemen sonra tamamen su ile temizleyin

Kusursuz bir sistem için
AKKIT ürünleri

Önemli bilgiler
Zemin ile ilgili normları, yönetmelikleri ve broşürleri dikkate alın! +5°C
altındaki sıcaklıklarda uygulamayın. Yüksek hava nemi ve düşük sıcaklıklar
sertleşmeti ve kurumayı geciktirir, yüksek sıcaklıklar hızlandırır! Yabancı
malzeme eklemeyin!

Uyarınca kontrol edilmiştir

İş koruması:

EC 1 Plus R
CG 2 WA

Bileşim, kullanım, temizlik, ilgili tedbir ve tasfiye işlemi ile ilgili ürüne özgü
bilgiler güvenlik veri sayfasından öğrenilebilir
CG 2 WA

42000-A04/0I AKKIT 502 Premium - Flex fuga malzemesi, şu tarihten sonra geçerlidir: 01.11.2017
Bu broşür kapsamlı tecrübelere dayanmaktadır, en iyi bilgi uyarınca bilgi vermek ister, yasal olarak bağlayıcı değildir ve ne sözleşme ile ilgili
yasal ilişki ne de satın alma sözleşmesinden yan bir ilişki gerekçelendirmez. Materyallerimizden elde edilen ürünler için satış ve teslimat
koşullarımız çerçevesinde garanti veriyoruz. Hata riskinin azaltılmasına yardımcı olmak için sınırlayıcı bilgiler de belirtilir. Doğal olarak geçmiş
ve gelecek tüm uygulama durumları ve özellikler içerikte yer alamaz. Uzmanların bilmesi gerektiği bilgilere yer vermedik. Kullanıcı belirsizlik
durumundaki sorulardan, yerinde kendi sorumluluğundaki denemeden ve uzman uygulamasından muaf tutulamaz. Baskının yenü sürümü
yayınlandığında bu sürüm geçerliliğini yitirir.

Kolay. Esnek. Dayanıklı.

