ACRIFLEX MONO
Spalvota vienkomponentė hidroizoliacinė mastika

Vienkomponentė tepama hidroizoliacinė mastika, lauko ir vidaus darbams, padengimui vertikaliai ir
horizontaliai. Elastiška ir itin lanksti, gaminama keletos spalvų. Hidroizoliuotą paviršių galima
padengti plytelėmis. Tinkama naudoti virtuvės, vonios, dušo bei kitoms drėgnoms patalpoms.

PROVALUMAI

IŠEIGA

•
•
•
•

2,0 kg/m2.

•
•
•
•
•
•
•

Greitas ir nesudėtingas padengimas 2 sluoksniais
Itin lanksti
Hidroizoliuoja padengus plonu sluoksniu
Gali būti dengiama ant esamų dangų (naudojant
Grip Primer).
Geras sukibimas su betono ir mūro paviršiais.
Produktui pilnai sukietėjus iš karto galima dengti
plytelėmis naudojant kokybiškus klijus.
Padengus sintetine danga Floorgum Paint (žiūr. tech.
apr.) ant hidroizoliacijos galimas pėsčiųjų eimas,
Gali būti dengiama kitomis Diasen dangomis.
Galima kloti esant žemai temperatūrai (nuo +5°C).
Nereikalauja priežiūros, atspari senėjimui.
Be skiediklių

PANAUDOJIMAS
Tinka hidroizoliuoti:
• drėgnos patalpos;
• virtuvė;
• vonios kambarys
• dušo kabina;
• balconies;
• terasa;
• stogo kaminėliai;
• kiti horizontalūs betoniniai paviršiai turintys
reikiamą nuolydį nutekėti kritulių vandeniui;
• vertikalūs betoniniai paviršiai.
Acriflex Mono Gali būti dengiama kitomis Diasen
dangomis (Floorgum Paint, Epokoat range, Polikoat)
prailginti eksploatavimo laiką.

SPALVA

Balta, pilka, raudona, žalia

PAKUOTĖ

5 kg ir 15 kg plastikiniuose kibiruose.

SANDĖLIAVIMAS
Laikyti produktą originalioje pakuotėje sandariai uždarytą
gerai ventiliuojamose patalpose, atokiau nuo tiesioginių
saulės spindulių, drėgmės ledo. Laykymo temperatūra nuo
+5°C iki +35°C.
Sandėliavimo trukmė 12 mėnesių nuo pagaminimo datos
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Techniniai parametrai
Unit
2,0

kg/m2

Balta, pilka, raudona, žalia
5%
skysta

-

4

valandos

+5 /+35
4
-15 /+40
12 mėnesių originalioje
pakuotėje, sausose patalpose
25 kg plastikinis kibiras

°C
valandos
°C

Išeiga
Spalva
Skiedimas – tik pirmam sluoksniui
Mišinio konsistencija
Laipko tarpas tarp 1-ojo ir 2-ojo sluoksnių
padengimo (T=20°C; R.H. 40%)
Application temperature
Kietėjimo laikas (T=20°C; R.H. 40%)
Dengimo temperatūra
Sandėliavimas
Pakuotė

Darbinės charakteristikos
Hidrizoliacijos atsparumas

Mato vnt.

mėnesiai
kg

Reglamentas

Rezultatas

1,5

atm

UNI EN 12390-8

hidroizoliuoja

300%

-

-

elastiška

2,5

mm

ASTM C1305

atsparus

7 kg = 68,7 N

kg - N

UNI 8202-11

geras

Varginimo testas

2000

valandos

UV atsparumas

1000

valandos

2,0

N/mm2

Pailgėjimas iki trūkimo po 7 dienų po
padengimo
Trukių perdengimas
Atsparumas pradūrimui

Adhezija Aquabond + Acriflex Mono
prie gispkartonio plokštės (atplyšimo
testas)

UNI EN ISO
11507
UNI EN ISO
11507
UNI EN ISO 4624

* Pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, gauti reglamentuotų bandymų metų. Šie duomenys gali kisti priklausomai nuo esamų sąlygų statybvietėje.

gera
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PAGRINDO PARUOŠIMAS

• Dengiamas paviršius turi būti pilnai sukietėjęs ir
sausas.
• Dengiamas paviršius turi būti švarus, homogeniškas,
netrupantis ir reikiamai išlygintas.
• Pagrindo temperatūra tarp +5°C ir +40°C.
• Naujai išlieti cementiniai paviršiai turi būti
pakankamai sausi ir sukietėję.
• Esama plytelių danga turi būti tvirtai priklijuota prie
pagrindo, neužtersšta purvu, riebalinės kilmės
produktais ir pan.
• Nedengti ant pažeistų, trupančių paviršių. Tokie
paviršiai prieš padengimą turi būti pilnai pašalinami
arba kitaip sutvarkomi.

MAIŠYMAS

Esant būtinybei skieskite produktą vandeniu max ~5%.
Naudokite elektrinę maišyklę, didelėmis apsukomis.
Nurodytas vandens skiedimo sąntykis gali būti
keičiamas išgaunant skystesnę ar tirštesnę mišinio
konsistenciją, priklausomai nuo poreikio. Neskieskite
produkto kitomis medžiagomis.

DENGIMAS

1. Užpildyti siūles Diaseal Strong (žiūr. tech. apr.)
2. Drėgnam pagrindui naudoti gruntą WATstop kaip
drėgmės barjerą (išeiga: 0,6 kg/m2 – žiūr. tech.
apr.).
3. Neįgeriantiems, lygiems paviršiams naudoti
gruntą Grip Primer (žiūr. tech. apr.)
4. Hidroizoliuoti vertikalias ir horizontalias siūles
naudojant Safety Joint Roll / Top (žiūr. tech. apr.)
6. Padenkite pirmąjį sluoksnį Acriflex Mono teptuku,
voleliu ar beoriu purkštuvu Esant lietaus tikimybei
ar nepilnai sukietėjus produktui nedengti sekančio
sluoksnio.
7. Iš karto pirmąjam sluoksniui sukietėjus, pašalinkite
galimą paviršinę drėgmę ir denkite sekantį
hidroizoliacijos sluoksnį. Denkite kruopščiai,
nepaliekant sausų vietų.

KIETĖJIMO LAIKAS

- Prie 20°C ir sąntykinės drėgmės 40% produktas pilnai
sukietėja per 4 val.
- Kietėjimo laikas gali smarkiai pasikeisti įtakojant
temperatūrai ir sąntykinei drėgmei.
- Produktui pilnai sukietėjus iš karto galima dengti
plytelėmis naudojant kokybiškus klijus.

REKOMENDACIJOS

• Nedengti temperatūrai esant žemesnei nei +5°C ar
aukštesnei nei +40°C.
• Šiltuoju metų laiku dengti vėsesniu paros metu.
• Neklijuoti juostos esant rizikai greitu metu sulaukti lietaus,
šalnų, stipraus rūko ar esant sąntykinei drėgmei
aukštesnei nei 70%.

• Netepti ant bituminių paviršių.
• Vengti stovinčio vandens and hidroizoliacinės dangos.

VALYMAS

Valyti įrankius
nesukietėjo.

SAUGA

vandeniu

Žiūr. Saugos duomenų lapai.

kol

produktas

pilnai

