ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

GLOBUS G4 44 Силиконова фасадна боя
Силиконовата фасадна боя Globus G4 44 е хомогенна смес от силиконови емулсии,
полимерна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки.
Качества на продукта:
-Отлична белота
-Паропропусклива структура позволяваща „дишане„ на боядисаната повърхност
-Водоотблъскващ ефект
-Задържа замърсяванията на повърхността си
-Лесно почистване
-Устойчивост на UV-лъчи и атмосферни влияния
-Добра адхезионната способност
-Оцветяване в различни нюанси
-Готов за употреба
-Без мирис.
-Безвреден
Област на приложение: Силиконовата фасадна боя GLOBUS G4 44 е
подходяща за външно и вътрешно приложение. Нанася се върху бетонови, циментфазерни, варо-циментови, гипсови, гипсофазерни повърхности и др. Особено е
подходящ за нанасяне като завършващ декоративен слой на топлоизолационни
системи.
Указания за употреба:
1. Подготовка на основата.
Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания,
обезмаслена, без пукнатини и неравности. При ремонт на стари повърхности,
да се премахнат нестабилните участъци и да се измият участъците от стара
боя и мазни петна. При основи с високо водопоглъщане с цел заздравяването
и намаляване на водопоглъщаемостта им е необходимо предварително
грундиране с разреден дълбокопроникващ грунд Globus G4 25.
Забележка: Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или
покрити с конденз бетонови повърхности, преди да бъдат боядисвани.
2. Полагане
Необходимо е Globus G4 44 да разбърка преди употреба с бавно оборотна
бъркалка. Нанася се без разреждане в един-два равномерни слоя, с помощта
на бояджийски валяк, шприц пистолет или четка при температура на
околната среда от +5оС до +35 оС. Нанесеният първи слой се оставя да
изсъхне от 2 до 4 часа в зависимост от температурата на основата и околната
среда, след което се нанася следващия ако това е необходимо.
Работните инструменти и зацапвания се почистват с вода преди изсъхване.

Технически данни
Обемно тегло: около 1.45кг/л
Външен вид на филма: гладък, матов
рН: 7-8,5
Съдържание на нелетливи вещества: 65%
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат. А/в е 40g/l)
Внимание !
Не полагайте при неблагоприятни климатични условия като дъжд, вятър, студ и
др., както и случаите в които стената е напоена с вода. Да се пази от пряка слънчева
светлина.
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.
Разходна норма: В зависимост от водопоглъщането и неравността на основата
от 170 до 250 g/m2.
Условия на съхранение: В закрити складови помещения при температура от
О
+5 С до 35 ОС, в оригинална, неотворена опаковка.
Срок на годност: 12 месеца
Съвети за безопасност:
P102
Да се съхранява извън обсега на деца.
P262

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P301+P301

При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или
на лекар.

P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и
доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P273

Да се избягва изпускане в околната среда.

P501

Добре изпразнената опаковка може да бъде изхвърлена като
пластмасов отпадък. Втвърден материал да се изхвърля като
строителен отпадък.

