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TC-MAS
Vizes elegyű erősítő anyag
aljzatokhoz és cementhabarcshoz.

aljzat előkészítők

5-35°C

Ecset /
Henger

tc-mas

FŐ TULAJDONSÁGOK
JELLEG
Átlátszó folyadék

ELTARTHATÓSÁG
12 hónapig száraz, fagymentes és hőnek nem kitett helyen

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Cement és
- kevert habarcs alapú aljzatok megerősítő kezeléséhez

.

A TC-MAS akkor alkalmazandó, amikor az aljzat felülete alacsony arányú
kötőanyag bekeverésének hiánya, fagy vagy magas hőmérsékletből fakadó nem
megfelelő kötés okán szétmállik.

TERMÉKÖSSZETÉTEL
A TC-MAS vizes diszperzós szilikátokból és speciális adalékanyagokból áll.
További információkért kérje a biztonsági adalapot műszaki irodánktól.

ALKALMAZÁS
A termék azonnali használatra alkalmas, felhordható ecsettel akár több rétegben is.
A beszívódás megkönnyítésére higítható maximum 1:1 arányban vízzel.
A teljes száradás nem kevesebb mint 48 órán belül következik be, ha a kezelt
felület ez idő alatt levegővel érintkezik.
Az aljzat tehát csak ezután a várakozási idő után simítható vagy burkolható
kerámiával vagy márvánnyal.
A TC-MAS-al történő kezelés - legfőképpen ha az több rétegű és nem higított
- nagyon simává és kis vízfelvevőképességűvé teszi a felületet.
Ez a jelenség kizárandó, hiszen megnehezíti a következő réteg
kötését, megelőzendő tehát, hogy az alkalmazás során az anyag
pangó módon legyen jelen a kezelt felületen.
Hogy ez elérhető legyen csak megfelelő menyiségű TC-MAS-t
alkalmazzon és az teljesen beivódjon a felületbe és az megtartsa a
kezdeti érdességét. Parketta burkolása esetén a 48 órás várakozási időn
túl szükséges a jelenlévő nedvességtartalom vizsgálata
karbid
higrométerrel a burkolás megkezdése előtt. A TC-MAS alkalmazásakor
használt eszközök könnyen tisztíthatóak vízzel mindaddig, amíg a
termék friss, száradás után a tisztítás nehézzé válik.

aljzat előkészítők

ANYAGIGÉNY
300-1000 gr/m2 az alap porozitásától és a hígítástól függően

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁS
ne alkalmazza víztaszító felületeken az-alkalmazás során használjon gumikesztyűt
ne
- alkalmazza gipsz vagy an

hidrid felületeken

ne alkalmazza 5°C alatt vagy 35°C felett
parketta burkolása esetén
- használjon kétkomponensű poliuretán ragasztóanyagot

MŰSZAKI ADATOK
Jelleg

ÉRTÉK
Folyékony

Szín

Átlátszó

Fajsúly (gr/cm )

1,01

pH

12

3

* 48 óra

Burkolhatóság
Anyagigény (hordozóréteg nedvszívóságától függően)
Veszélyességi osztály
Vámtétel

(D. Lgs. 285 16/07/98)

300-1000 gr/m2
Irritáló
28391900

* ezek az időintervallumok 23°C és 50% páratartalom mellett értendők. Rövidebbek magasabb és hosszabbak alacsonyabb hőmérséklet esetén.
.

A Technokolla ajánlja áttekinteni a "tájékoztató megjegyzéseket", amelyek kiegészítik a jelen leírásban szereplőket.
A dokumentum letölthető pdf formátumban.

Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb
tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni jelen, információk nem kötelező érvényűek, sem
jogilag sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a termékeket
annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak e a rendeltetésszerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/ felhasználóink számára, hogy végezzék el a
szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta
fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltse le a www.technokolla.com oldalról a legfrissebb műszaki leírást.
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