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53
Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53 се използва за залепване на
керамични облицовки и настилки. Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53 е
нормално втвърдяващо се лепило, с намалено плъзгане, на циментова основа, подходящо както за вътрешна, така и за външна употреба.

качества на продукта





Намалено плъзгане
Отлично сцепление с основата
Икономичен
Лесен за употреба

oбласт на приложение
Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53 се използва за вътрешно приложение при залепване
на фаянсови, керамични, мраморни и гранитогресни плочки с нормална попиваща способност,
както и за тротоарни плочи, гипсофазерни плоскости и др.

указания за употреба
1. Подготовка на основата
Основата, върху която се лепят плочите, трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания и
обезмаслена. Непосредствено преди употреба плочите се обезпрашават. Сухи основи, с висока
абсорбираща способност като сухи подове, гипсофазер, гипскартон и др., се намокрят или грундират с дълбокопроникващ грунд предварително.
2. Полагане
От две и половина до три обемни части лепило за фаянс и керамика Globus G1 53 се разбъркват с
една част вода в подходящ съд до получаване на хомогенна смес. След 15 минути отново се разбърква и лепилото е готово за работа. Така получената смес се нанася с назъбена шпакла, като
височината на зъбите се подбира в зависимост от дебелината и вида на облицовъчните плочи.
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технически данни
Съотношение на смесване

6,5 л вода на 25 кг

Насипно тегло

1,40 кг/л

Време за работа

около 4 часа

Отворено време

oколо 20 минути (при температура на въздуха от +18°С до +25°С и влажност до 50%)

Якост на сцепление

> 0.5 N/mm2

Пълно втвърдяване

около 24 часа, след което може да се фугира

Температура на полагане

от +5°С до +35°С

Нормално втвърдяващо се лепило клас С1 Т съгласно EN 12004

разходна норма
Стени

3.5 кг/м2 (при размер на зъбите на шпаклата 5мм)

Под

4.5 кг/м2 (при размер на зъбите на шпаклата 7 мм)

внимание
Не се препоръчва към лепилото да се прибавят цимент, пясък и др., тъй като това води до влошаване на качеството на продукта.

препоръки
Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва
по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба,
информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина
на неговата употреба.

опаковка
Хартиени опаковки по 25 кг.

условия за съхранение
В закрити и сухи складови помещения.

мерки за безопасност
Лепилото за фаянс и керамика Globus G1 53 съдържа цимент. Пазете очите и кожата от контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с
лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!
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описание на опасностите
Xi – дразнещ – съдържа ЦИМЕНТ
R36/37/38

Дразни дихателните пътища и кожата

R41

Опасност от увреждане на очите

S2

Да се пази от достъп на деца

S24

Да се избягва контакт с очите и кожата

S26

В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар

S37

Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта

S46

При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

срок на годност: 12 месеца

