M - Renowacja piwnic i osuszanie zawilgoconych ścian

KÖSTER Feinputz

Instrukcja techniczna M 655 025
Data: 2018-08-27

Biały tynk drobnoziarnisty do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Właściwości
Biały, drobnoziarnisty tynk mineralny do stosowania na podłożach
mineralnych i tynkach renowacyjnych w warstwie o grubości od 2 do 5
mm.
KÖSTER Feinputz jest paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na
mróz i warunki atmosferyczne. Powierzchnia tynku ma drobną fakturę,
jest zamknięta i nadaje się jako podłoże pod malowanie i tapetowanie.

Do
malowania
tynku
paroprzepuszczalności.

Dane techniczne
Kolor
Możliwość filcowania

Zużycie
1.4 kg / m²; na 1 mm grubości
Grubość warstwy: od 2 do 5 mm

Kolejne warstwy (+ 20 °C)
Klasa wytrzymałości na ściskanie
(28 dni)
Gęstość zaprawy
Czas na wykorzystanie (+ 20 °C)
max. grubość warstwy (jako tynk)
Max. ziarno kruszywa

biały
po ok. 60 min
(w zależności od temperatury)
Schnięcie: 1 dzień na 1 mm
grubości
CS III
ok. 1,9 kg / l
ok. 1 godz.
5 mm
0,7 mm

Zastosowanie
KÖSTER Feinputz przeznaczony jest do tynkowania i szpachlowania
podłoży mineralnych, tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz,
tynków podkładowych, wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do
stosowania na elewacjach, cokołach i na ścianach wewnętrznych.
W obszarach narażonych na zarysowanie w tynku nalezy zatopić
tkaninę zbrojącą KÖSTER Armierungsgewebe.
Podłoże
KÖSTER Feinputz nadaje się do stosowania na następujących
podłożach: tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputze, KÖSTER
Hydrosilikatplatten, szlam uszczelniający KÖSTER NB1, system
uszczelnień KÖSTER Kellerdicht, ściany murowane, beton oraz inne
podłoża mineralne.
Podłoże musi być mocne, czyste, bez śladów olejów i tłuszczy, bez
mleczka cementowego, oleju szalunkowego i innych substancji
obniżających przyczepność. Podłoża silnie chłonne oraz zasolone
należy zagruntować przy użyciu preparatu KÖSTER Polysil TG 500.
Ubytki w podłożu oraz nierówności należy wyrównać przy użyciu tynku
renowacyjnego KÖSTER Sanierputz a następnie nałożyć
tynk KÖSTER Feinputz do 3 dni lub po 28 dniach od wyrównania
podłoża.
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Pielęgnacja
Tynk po nałożeniu należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem.
Nie należy malować tynku farbami silikatowymi zawierającymi szkło
wodne.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Opakowania
M 655 025

worek 25 kg

Przechowywanie
Okres składowania 6 miesięcy w suchym magazynie, w oryginalnych
opakowaniach.
Środki ostrożności
Nosić rękawice oraz okulary ochronne.
Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą
charakterystyki produktu oraz należy stosować się do przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Związane instrukcje techniczne
KÖSTER Polysil TG 500
KÖSTER Sanierputz szary
KÖSTER Sanierputz 2 biały
KÖSTER Sanierputz 2 lekki
KÖSTER Sanierputz szary/lekki
KÖSTER Hydrosilikatplatte
KÖSTER Armierungsgewebe
KÖSTER Sperrmortel

Art. nr M 111
Art. nr M 661 025
Art. nr M 662 025
Art. nr M 664 025
Art. nr M 666 020
Art. nr M 670
Art. nr W 411
Art. nr W 530 025

Sposób wykonania
25 kg tynku KÖSTER Feinputz należy wymieszać z 6,0 do 7,0 l wody.
Najpierw należy wlać do pojemnika ok. 4,5 do 5,0 l wody, tynk
dodawać porcjami i mieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła.
W razie potrzeby dodać pozostałą ilość wody dla uzyskania
odpowiedniej konsystencji roboczej. Materiał należy mieszać aż do
uzyskania jednolitej konsystencji, bez grudek. Czas mieszania wynosi
3 minuty.
Materiał nalezy nakładać przy użyciu szpachli lub packi metalowej z
zębami 6/8 mm, maksymalna grubość warstwy - do 5 mm. Po ok 60
min należy tynk zacierać np. packą z filcem.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy
przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w
praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.
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