RUST-OLEUM MATHYS
MURFILL QUARTZ
Elastyczna i wodoszczelna powłoka na bazie wysoko zdyspergowanych w wodzie polimerów
ZASTOSOWANIE:
Pokrywanie i wodouszczelnianie murów i fasad. Może być stosowany na podłoża takie jak tynki,
beton, cegły... i na beton komórkowy.
CECHY PRODUKTU:
Elastyczny; wodoszczelny i paroprzepuszczalny; doskonała odporność na starzenie się
w środowisku normalnym i przemysłowym; chroni żelazobeton przed karbonizacją i korozją.
DANE TECHNICZNE:
Połysk:
Kolor:
Zawartość substancji stałych:
Gęstość (20oC):
Zalecana grubość warstwy:
Przemalowanie:
Temp. Zapłonu:
Wydajność:

struktura kwarcowa
biały
74-76 % wag. / 58-61 % obj.
ok. 1,62 g/cm3
ok. 740 µm na mokro = ok. 440 µm na sucho (1,2 kg/m2)
po 24 godz. (20oC i 60 % RH)
niepalny
1-2,5 kg/m2 w zależności od stanu podłoża i żądanego efektu

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
Warunki atmosferyczne: temperatura minimum 5OC / wilgotność względna - max. 80%.
Rozcieńczanie: bez rozcieńczania lub rozcieńczać niewielką ilością wody.
Czyszczenie narzędzi: woda.
Pędzel / wałek: nanosić pędzlem-ławkowcem i/lub wałkiem z pianki.
Natrysk bezpowietrzny: sprzęt do natrysku niskociśnieniowego (dysza ok. 4 mm).
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Murfill Quartz może być aplikowany bezpośrednio na stare (nie uszkodzone) wymalowania po
dokładnym ich oczyszczeniu. Skredowane powłoki lub podłoża muszą być pokryte Pegafixem. Podłoża
nowe lub nie pomalowane: na materiały porowate nałożyć najpierw powłokę Primer
44HS; na gładkie, nieporowate podłoża stosować cienką warstwę Noxyde rozcieńczonego 25 %-wym
dodatkiem wody.
Pęknięcia o szerokości < 0,5 mm: wypełnić Murfillem.
Pęknięcia o szerokości > 0,5 mm: wypełnić Elastofillem lub Murfill-Fillerem
Aktywne spękania muszą być zmostkowane siatką pomostową Murfill.
INFORMACJE DODATKOWE:
Kody przewozu:
Klasyfikacja ARD: brak kodu ARD / kod UN; brak
Opakowania:
5, 25 kg
Trwałość produktu: 24 miesiące pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętych
pojemnikach w chłodnych, suchych i niezamarzających pomieszczeniach.
Karta produktu:
dostępna na żądanie.
Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą,
firma MATHYS n.v. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych
bez uprzedzenia.
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