кг

=

КЛЕЙОВІ СУМІШІ

л

SILTEK Т-90
КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ ДЛЯ МАЯКІВ

WHITE
кг/м 2

МПа

МІШОК 25 кг

◀

28 днів

4,25–
4,75 л

Артикул: 1300 0210

WHITE

МПа

кг

≥ 0,5 МПа

кг/м 2

=

1 год

л

ЗАСТОСУВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ
НА МІШОК

Для фіксації штукатурних маяків та інших допоміжних направляючих
елементів, у тому числі захисних кутиків, перед нанесенням розчинових
сумішей на основі цементного та гіпсового в’яжучого (штукатурок, шпаклівок, стяжок) на всі види мінеральних поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МПа

ВЛАСТИВОСТІ

Міцність зчеплення з бетонною поверхнею
через 28 діб*

■
■
■
■

Високопластичний;
Швидкотвердіючий;
Можливість виконання подальших робіт через 1 годину;
Зручний у застосуванні.

АДГЕЗІЯ
ДО БЕТОНУ

ПОДАЛЬШЕ
ВИКОНАННЯ РОБІТ

ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ ЗРУЧНИЙ У
ЗАСТОСУВАННІ

Термін придатності розчинової суміші*

WHITE

не менше 30 хвилин
не менше 0,5 МПа

кг/м
Кількість води для приготування розчинової
суміші 4,25–4,75 л на мішок
2

Можливість виконання подальших робіт*
Температура експлуатації

через 1 годину
від –30 °С до +70 °С

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення
показників можуть відхилятись від вказаних в таблиці.

СКЛАД
■

гіпсо-цементно-пуцоланове
в’яжуче, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки.

■

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
■

■

підготовлена для облицювання поверхня повинна бути
міцною та однорідною за
водопоглинанням, а також
очищеною від пилу, бруду,
мастил і будь-яких речовин,
що знижують адгезію;
відремонтувати поверхню
дотримуючись інструкції щодо
застосування сухої суміші ТМ
Siltek, яка буде використана
для нанесення основного шару.

■

ВИКОНАННЯ РОБІТ
■

■

ПРИГОТУВАННЯ
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ
■

у чисту робочу ємність налити
воду з розрахунку 4,25–4,75 л

води на 1 мішок Siltek Т-90
(0,17–0,19 л на 1 кг сухої суміші);
поступово додати суху суміш
і перемішати низькообертовим
міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без
грудок;
витримати розчинову суміш
приблизно 3–5 хвилин, потім
знову перемішати.

■

розчинову суміш кельмою
нанести на поверхню, товщина
та частота маяків залежить від
рівності поверхні;
профіль прикласти і притиснути
до поверхні таким чином, щоб
мінімальна товщина шару розчину між профілем та поверхнею складала 2 мм;
видалити з поверхні надлишки
розчинової суміші;

■

■

коригувати профіль можна не
більше 10 хвилин;
після закінчення або зупинки
робіт інструмент ретельно
вимити.

УПАКОВКА
■

паперові мішки з внутрішнім
поліетиленовим шаром. Маса
нетто 25 кг.

6 місяців з дати виготовлення,
зазначеної на упаковці. Після
закінчення строку придатності
сухої суміші рекомендується
передати її для утилізації як
будівельні відходи.
ГЦ.1.ЗК3 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

УВАГА
■

■

всі роботи рекомендовано
виконувати при температурі
поверхні і повітря від +5 °С до
+30 °С та відносній вологості
повітря 55–65 %;
зберігати в непошкодженій
упаковці, на піддонах, в сухому
приміщенні при температурі
не вище +40 °С та вологості
повітря не вище 75 %. Строк
придатності сухої суміші —
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