Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: Presto Шпакловъчна смес
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта
Лека шпакловъчна смес за лесен и професионален ремонт на пукнатини и дупки в един работен цикъл.
За поправка и заглаждане на щети по стени и тавани от гипс, мазилка, гипсокартон, дърво, зидария,
бетон. Не е приложима върху метал и пластмаса.

Основни характеристики
Не се напуква
Не се свива
Не е необходимо шкурене
Гладка и гъвкава смес
Може да се припокрива с латекс или боя на
маслена основа
Отлична адхезия
За употреба на закрито и открито
Без съдържание на азбест
Лесно се почиства с вода или сапунена вода (преди да е изсъхнала)

Физични и химични характеристики
Основа:
Консистенция
Цвят
Мирис:
Плътност
Нелетливи органични вещества
pH
Точка на възпламеняване
Работна температура
Температурна устойчивост
Време за съхнене (при 20°C, 50%
относителна влажност на въздуха)
Съхранение

Разфасовка
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Сграда Б02, ет.1, офис 106,
София 1592

полимерна смес със специални пигменти и пълнители
вискозна паста
бял
мек акрилен/ амонячен
0.3 - 0.4 g/cm³
прибл. 42 – 49% (тегло)
прибл. 7 - 9
<94°C
+10°C до +30°C
-20°C до +80°C
може да се боядисва с боя на водна основа след около
30 мин.
може да се боядисва със синтетична боя след около 2
часа
: 24 месеца в запечатаната оригинална опаковка при
осигурени подходящи условия: 5°-25°C, относителна
влажност на въздуха максимум 60%. Температурата на
съхранение не трябва да надвишава 25°C за
продължително време. Да се пази от влажност, директна
слънчева светлина и източници на топлина.
: 240 ml, 480 ml и 950 ml
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Околна среда и етикиране
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали.
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се
отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти, произведени от MOTIP DUPLI, са в съответсвие с
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

Употреба
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.
Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена и суха.
Премахнете стара боя и отронени частици.
Нанесете при температура на околната среда между +10°C и +30°C.
Преди употреба добре разбъркайте сместа. При необходимост разредете леко с вода.
Нанесете сместа с шпакла, натиснете и загладете.
Оптимална дебелина на покритието 5 – 30 mm.
Mоже да се боядисва с боя на водна основа след около 30 мин. и със синтетична боя след около 2
часа.
Когато се използва на открито, повърхността трябва да се боядиса.
Съвети:
Нови,респ. небоядисвани, порести повърхности трябва да се грундират предварително. Оставете да
изсъхнат.
Не използвайте при прогноза за дъжд или ниски температури.
Не използвайте върху метал или пластмаса!
Не използвайте като повърхностен слой за заглаждане на големи, груби повърхности!
Вискозитетът на Presto Шпакловъчна смес може да се променя чрез добавяне на вода. След
продължително съхранение, добавянето на вода се препоръчва за възстановяване на първоначалното
състояние.
Почистване:
Петна от материала могат лесно да се отстранят с вода или сапунена вода, преди да са изсъхнали.
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