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Легке нанесення

Добрі вирівнюючі властивості

Легко шліфується

Біла

Дрібнозерниста

Ручне або машинне нанесення 

  

Опис

Опис

Застосування
Для внутрішніх робіт

Готова до застосування 
(за потреби розводиться водою - не більше 3%)

Для вирівнювання 
та фінішної обробки
поверхонь.

Готова до застосування
пастоподібна дисперсійна
шпаклівка для внутрішніх
робіт.
Спеціальна формула для
машинного нанесення.

•   

 

Ручне 
нанесення

Машинне 
нанесення

Товщина 
нанесення РозведенняЗастосування

5 мм

Готова до 
використання

інтер’єр

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗВЕДЕННЯ ..........................................

  Перед нанесенням перемішатиПІДГОТОВКА ...........................................

до 5 ммТОВЩИНА НАНЕСЕННЯ ..........

Ґрунтовка, фарба, легкі настінні покриття.НАСТУПНЕ ПОКРИТТЯ ...............

1–3 кг/м2СЕРЕДНІЙ РОЗХІД ............................

Бетон, пористий бетон, цемент, бетонний 
блок, цегла, штукатурка, гіпсокартон, 
міцні старі пофарбовані основи, скловолокно. 
Основа повинна бути твердою, здатною до 
зчеплення, чистою, міцною та сухою
відповідно до місцевих стандартів.

ОСНОВА
ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ..............................

Наносити при температурі повітря від +8 до +35°С
та відносній вологості до 70%.

- Умови ................................................................

Шпатель, кельма.- Інструмент ...............................................

- Безповітряне нанесення – 5 л/хв 
  (діаметр сопла до 5,31)
  Немає потреби використовувати фільтр.
- Розпилюючі машини – діаметр сопла до 6 мм

- Машинне нанесення...........................

Водою перед повним висихання.
Залишки продукту не зливати в каналізацію. 
Утилізацію слід проводити, дотримуючись
відповідних норм. Не викидати в навколишнє
середовище.

- Очищення інструменту...............

НАНЕСЕННЯ 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Полімерна дисперсія на водній основі, 
мінеральні наповнювачі, добавки.

Під час нанесення слід подбати про належну венти-
ляцію. Уникати контакту зі шкірою та очима. 
У випадку тривалого контакту рекомендовано 
використовувати захисні рукавиці.
Під час нанесення використовувати респіратор
та захисні окуляри. 
Додаткова інформація з техніки безпеки:
www.beissier.fr

СКЛАД ...............................................................

1,7 ± 0,1ГУСТИНА ........................................................

NF T 36-005 - Група ІІІ, клас 2КЛАСИФІКАЦІЯ ...................................

NF EN 16566НОРМИ ............................................................

< 1 г/л (готова до застосування)ЛОС ........................................................................

25 кгФАСУВАННЯ .............................................

12 місяців від дати виготовлення, за умови зберігання 
в оригінальній упаковці, уникаючи замерзання та 
спеки (максимум +30ºС), потрапляння прямих 
сонячних променів та вологи. Щільно закрити після
використання. Зберігати в оригінальній упаковці.

ЗБЕРІГАННЯ ...............................................

Білий КОЛІР .................................................................

Через 24-48 годинНАСТУПНЕ НАНЕСЕННЯ ..........

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ............................

8,5 ± 1 pH .............................................................................

Ця технічна інструкція замінює будь-яку попередню, що стосується одного 
й того ж продукту.

Дата випуску: квітень 2017

Метою цієї технічної інструкції є інформування наших клієнтів про властивості
нашого продукту. Інформація, представлена в інструкції, ґрунтується 
на поточному стані наших знань. Однак ця інформація не є заміною для опису,
що стосується конкретно типу та стану відповідної основи. 
Оскільки постійно досягається технічний прогрес, перед нашим клієнтом 
покладається обов'язок перевірити, чи не опубліковано оновлену версію цієї інструкції.


