ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ημερ/νία έκδοσης:2020

MONOTILE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το MONOTILE είναι ακρυλικό ελαστομερές επίχρισμα,
έτοιμο προς χρήση. Συνιστάται για τη στεγάνωση επιφανειών
πριν την επίστρωση κεραμικών πλακιδίων σε υγρούς χώρους
όπως μπάνια, ντουζιέρες, καθώς επίσης και για άλλους χώρους
που εκτίθενται μερικώς στο νερό όπως μπαλκόνια. Είναι κατάλληλο
για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από τσιμεντοκονία,
σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα, MDF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα

: 1,43 - 1,45 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC)

Ιξώδες

: 25.000-27.000 mPas (ASTM D2196-86 25οC)

Συσκευασία

: 5kg, 15kg

Απόχρωση

: Γκρι

Απόδοση

: 1,00-1,50 kg/m2 (σε δύο στρώσεις) ανάλογα με το υπόστρωμα

Αραίωση

: Έτοιμο προς χρήση

Στέγνωμα

: Στην αφή σε 60 λεπτά, επαναβαφή σε 2-4 ώρες, τοποθέτηση πλακιδίων
σε 24 ώρες
: Πινέλο και ρολό

Εργαλεία βαφής

Αποθήκευση

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα
στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 οC έως 35 οC
σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση
Καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά.
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας, εφαρμόστε μια στρώση TETRAPLAST ως αστάρι αραιωμένο με νερό
σε αναλογία 1:3 (TETRAPLAST:ΝΕΡΟ). 100-200g/m2


Κατά μήκος αρμών και συμβολών τοίχου-δαπέδου, γύρω από σωληνώσεις και γύρω από
αποχετεύσεις συνιστάται η τοπική ενίσχυση της στεγανωτικής μεμβράνης MONOTILE με
αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία ή με ταινία υαλοπλέγματος (65g/m2) ή με πολυεστερικό ύφασμα
(30g/m2).
 Εφαρμόστε το MONOTILE σε δύο σταυρωτές στρώσεις.
Γενικές Παρατηρήσεις:
 Για την επίστρωση των κεραμικών πλακιδίων συνιστάται η χρήση κόλλας πλακιδίων κατηγορίας
«flex» S1/S2 ή κατηγορίας dispersion D2, σε διαφορετική περίπτωση (χρήση απλής κόλλας)
συνιστάται η χρήση ενδιάμεσης στρώσης BETOCONTACT πριν την εφαρμογή της κόλλας.
 Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι
κάτω από τους 10oC και πάνω από τους 32oC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μακριά από παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα ● Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον ● Διάθεση του περιεχομένου και / ή των
περιεκτών σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας.
Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην
αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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