гідроізоляція

4630 aqua – flex 2К membran
жовтень 2017

Область застосування:
cтіни,

4630 aqua-flex 2К
membran
2-х компонентна, в основі якої лежить цемент,
еластична оболонка для ущільнення від
води внутрішніх та зовнішніх частин, у таких
вологих приміщеннях, як лазні у житловому
будівництві, промислові кухні та тераси,
балкони, тощо.

• Стійка на хімікати, які використовуються у хар

човій промисловості та купальному середовищі,

• Добра адгезія на постійних основах, які мають мі
неральну в’язкість,

• Досконала нижня оболонка під керамічні плитки,
• Наносити щіткою, валиком або шпателем.
4630 aqua-flex 2К membran рекомендована як оболонка
для таких вологих приміщень, як домашні душові кімнати та
промислові об’єкти продовольчої галузі, продовольчі кухні, а
також тераси, балкони, бетонні матеріали, тощо.

підлоги,
плавальні басейни,
вологі приміщення у
громадських басейнах,
продовольча
промисловість,
балкони,
тераси,
зовнішні та
внутрішні частини
приміщень.

Типи основ:

бетонні основи,
цементні стяжки,
бетонні елементи,
облицювальний мур.

гідроізоляція
Опис продукції:

2-компонентна, еластична, в основі якої лежить
цементна оболонка для ущільнення матеріалу від
води з мінералами, які мають в’язкість.

Технічні характеристики:
Щільність 				
1,5 кг/л,
Властивості згідно класифікації властивостей
EN 14891: 				
СМО2Р,
Згідно класифікації властивостей EN 14891 продукція являється:
- після накладання ущільнення від
води мін: 				
1,5 кг/м2,
- еластичний після накладання мін.: 2,0 кг/м2,
Деформація:			
мін. 0,75 мм,
Час придатності до використання: 2-3 години,
Час висихання при температурі
18оС
поверхня
– суха для накладання
наступного шару: 		
3-4 години,
для подальшої обробки: 		
6 годин,
Повна готовність до навантаження:
7 днів,
Рекомендована температура
роботи (порошку і води): 		
10-20оС,
Використання: душова кімната
(приватне помешкання):
1,5-2,0 кг/м2,
стіни (душова кімната та
промислові кухні): 		
1,8-2,5 кг/м2,
підлоги (душова кімната та промислові кухні,
балкони, тощо): 		
3,0-3,5 кг/м2.

Область застосування:
На усіх стабільних типах, цементних основ у вологих
приміщеннях, таких, як душові кімнати у житловому
будівництві,
кухні
громадського
харчування,
промисловість та тераси, а також балкони.
Рекомендований також як захисний шар поверхонь
бетонних конструкцій, на фасадах, коминах та
фундаментах.

Типи матеріалів:

Бетон, штукатурка або подібні поверхні з мінеральною
здатністю в’язкості.

Приготування матеріалів:

Поверхня повинна бути рухома, щільна, вільна від
пилу, сміття, жиру, решток фарби або клею. Залишки
та тріщини необхідно поправити водостійкою
шпаклівкою. Основи сухі або з великою здатністю
поглинання перед нанесенням 4630 aqua flex 2К
membran необхідно заґрунтувати засобом 4180 primer,
згідно інструкції на упаковці ґрунтовки. При ущільненні
від води в душових кімнатах або там, де є загроза
роботи з відступами, на стиках стін з підлогою, тощо,
необхідно дані з’єднання забезпечити плівкою 4526
safecoat або 4502 vapourband.
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Плівку safecoat/vapourband необхідно встановити
у мокрому шарі маси 4630 aqua-flex 2К Membran, а
потім верхню частину покрити другим шаром маси.
Необхідно на балконах та терасах користуватися
засобом vapourband.

Змішування:

Необхідно порошок всипати у пасту, одночасно
помішуючи його. Мішати необхідно спіраллю
обертального змішувального апарату протягом 2-3
хвилин до отримання вільної від грудок однорідної
маси. Необхідно накладати коротковолосим валиком,
щіткою, зубатим чи гладким шпателем. Використання
залежить від гладкості матеріалу. Поверхня кожного
шару повинна висохнути перед нанесенням
наступного шару. Встановлену оболонку необхідно
зберігати від дощу/снігу протягом 1 доби. У зонах
з великим напруженням руху оболонки необхідно
вкрити керамічними плитками або іншим матеріалом,
котрий має стійкість на використання. Із зовнішньої
частини під час ізолювання поверхні над теплими
приміщеннями необхідно у шар оболонки втопити
4500 vapourmat.

Техніка безпеки роботи:

4630 aqua-flex 2К membran в основі її лежить
спеціальний цемент та не має обов’язкового
позначення. Подальша інформація вказана у Картці
Безпеки Продукції.

Упаковка:
10- кг пластикове відро.

Зберігання та транспортування:

Необхідно зберігати та транспортувати у сухих умовах
та при позитивній температурі. Термін зберігання
в оригінальній та непошкодженій упаковці: мінімум
12 місяців від дати виготовлення. Після закінчення
даного часу продукцію можна використовувати, але
її технічні параметри можуть бути змінені, наприклад,
підвищиться час в’язкості.

Продаж:

Продукція mira продається в спеціалізованих салонах
та будівельних маркетах.

