EASY CONTACT 3000
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείται για την αύξηση της πρόσφυσης των διαφόρων τύπων σοβάδων (με
βάση το τσιμέντο ή τον γύψο) πάνω σε λείες, ελάχιστα ή ιδιαίτερα απορροφητικές
επιφάνειες όπως εμφανές σκυρόδεμα, εξηλασμένη - διογκωμένη πολυστερίνη,
σοβάδες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες και γυψοσοβάδες, κ.α. Συγχρόνως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για την ενίσχυση των παλαιών ή φθαρμένων σοβατισμένων
τοιχίων προτού τις εργασίες ανακαίνισης και επιδιόρθωση τους όπως επίσης προτού
την επίστρωση λευκών ή έγχρωμων σοβάδων τελικής στρώσης. Το Easy Contact είναι
κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 ΄Ετοιμο προς χρήση υλικό, σταθερής βιομηχανικής παραγωγής και άριστης ποιότητας, κοκκινωπού
χρώματος ώστε να γίνεται διακριτή, άμεσα, η επιστρωμένη επιφάνεια.
 Συμβάλλει στην αύξηση της πρόσφυσης των σοβάδων σε δύσκολα και προβληματικά υποστρώματα.
 Αυξάνει την αντοχή των παλαιών φθαρμένων σοβάδων.
 Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.
 Εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθαρίζονται επιμελώς οι επιφάνειες επίστρωσης και απομακρύνονται τα σαθρά υπολείμματα. Αναδεύεται
καλά το περιεχόμενο του δοχείου και επιστρώνεται με την βοήθεια ταβανόβουρτσας ή κατάλληλου ρολού.
Η επιστρωμένη επιφάνεια προφυλάσσεται από σκόνες και βροχή. Το σοβάτισμα των επιφανειών γίνεται το
αργότερο μετά από μία μέρα (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) ώστε να αποφευχθεί η επικάθηση σκόνης
πάνω στην επιστρωμένη με το Easy Contact επιφάνεια. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή
(και ανάλογα με το υπόστρωμα), οι εργασίες σοβατίσματος μπορούν να αρχίσουν μετά από περίπου 4 ώρες
από την επίστρωσή του και εφόσον έχει στεγνώσει καλά.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθαρίζονται καλύτερα και ευκολότερα με νερό αμέσως μετά την
χρήση τους. Η εφαρμογή του υλικού θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5 έως 35°C.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 0,25-0,45 kg/m2/, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Συνθετικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για αύξηση της πρόσφυσης, της
αντοχής και της μείωσης των μυκήτων (αντιμουχλικά).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιγραφή: υδατικό γαλάκτωμα πολυμερών με χαλαζιακά αδρανή, κοκκινωπό
Πυκνότητα: ~1,48kg/lt
Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον, χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανικές πτητικές ενώσεις (Low voc).
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε προστατευμένο από υγρασία και παγετό χώρο τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία
παραγωγής.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σε πλαστικά δοχεία των 20kg

