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Tekoča folija 1 KS
(Flüssigfolie 1 KS)

> Eno-komponentna
> Nanos z gladilka ali valjškom

Lastnosti
Eno-komponentna trajno fleksibilna tesnilna masa, brez
vsebnosti topil. Odlično zapira morebitne razpoke v podlagi.
Je vodoodporna, nepropustna pripravljena tesnilna masa za
takojšnjo uporabo.

Uporaba
Samo za notranjo uporabo, za brezhibno izolacijo tal in sten.
Primerna za uporabo pri prostorih pod pritiskom vode, za
vgrajevanje v sistemih za polaganje keramičnih ploščic v
kopalnicah, sanitarnih prostorih, prhah...

V skladu z ONR 22 207 W1 - W3, ki se dotika gradbenega
sektorja in stopenj vlažnosti na območjih v gradbenih
objektih.

Podatki proizvoda
Pakiranje:

7 kg Vedro 85 Veder / paleta
14 kg Vedro 36 Veder / paleta
25 kg Vedro 24 Veder / paleta

Skladiščenje:
V hladnem prostoru, brez zmrzali, v zaprti originalni embalaži
do 12 mesecev.

Tehnični podatki

Poraba: ca. 1,5 kg/m² za nanos
debeline 1 mm

Polna obremenitev: po 8 dneh
Vgrajevanje keramike: po ca. 24 urah
Debelina nanosa: 2 mm
Temperatura obdelave: nad + 5°C

μ-vrednost: 2481
sd-vrednost: 4,96
Barva: rumena
Čas sušenja: 1 nanos ca. 2 uri
Podatki veljajo pri: standardnih klimatskih

pogojih; +20°C in 60%
relativni zračni vlagi

Testirano po
ONR 22207

Obdelava
Priporočena orodja:
Gladilka ali valjček.
Podlaga:
Podlaga mora biti suha, brez zmrzali, trdna, močna, stabilna,
očiščena prahu, umazanije in maščob ter ostalih nevezanih
delcev, pripravljena v skladu z veljacvnimi smernicami in
gradbenimi standardi.
Primerna za: vgrajevanje na beton, plinobeton, cementne
podlage, les, unitop plošče, kovinske plošče, poliester,
keramične ploščice.
Ni primerena za: prostore pod stalnim pritiskom vode in
zunanje prostore (bazeni na prostem, terase, balkoni).
Predhodna obdelava:
Na občutljivih površinah je potrebna ustrezna priprava
podlage. Preverite površine zrelost površin za obdelavot.
Obdelava:
Maso z priporočenim orodjem enostavno vgradimo na
podlago, enotne debeline v enem koraku po vsej površini da
zagotovimo enakomernost izolacije in brezšivnost podlage
pred polaganjem talne obloge. Med nanosi se mora premaz
ustrezno posušiti.
V steni in na tleh je pomembna uporaba Murexin SEALING.
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za popoln sistem
Sistem Murexin: 
Globinski premaz LF 1
-> Tekoča folija 1 KS
-> Murexin Flexsibilno lepilo (FSZ 45, KGF 65, KWF 61)
Z izravnavo podlage:
Globinski premaz LF 1
-> Izravnalna malta AM 20
-> Globinski premaz LF 1
-> Tekoča folija 1 KS
-> Murexin Flexsibilno lepilo (FSZ 45, KGF 65, KWF 61)
Uporaba izolacijskega traku, Unit top plošč, Izolacije
odtokov

pomembne informacije
Upoštevajte standarde, smernice in navodila za pripravo podlage. Ne
uporabljajte materiala pri temperaturah, nižjih od +5°C. Vsi podatki v
tehničnem listu so podani na osnovi laboratorijskih preiskav v
nadzorovanem okolju - visoka vlažnost in nizke temperature podaljšujejo
čas obdelave in sušenja materiala, pri visokih temperaturah in nizki zračni
vlagi velja ravno obratno. Pravilna in s tem uspešna uporaba naših
proizvodov je izven naše kontrole, zato za škodo, povzročeno zaradi
napačne izbire izdelka, nepravilne uporabe ali nekakovostnega dela, ne
prevzemamo nikakršne odgovornosti. Za dodatne informacije in navodila
vas prosimo, da se obrnete na našo tehnično službo +386 (0)2 805 09 20.

Varnostna navodila
Varnostna navodila: Navodila in ukrepi za varnost in zdravje pri uporabi
materiala, njegova sestava, uporaba ter čiščenje so navedeni v Varnostnem
listu za vse proizvode. To navodilo temelji na obsežnih izkušnjah
strokovnjakov s področij vgrajevanja materialov in na našem najboljšem
znanju. Ni pravno zavezujoče in ne predstavlja nikakršnega pravnega
razmerja. Z izdajo tega tehničnega lista vse prejšnje izdaje ne veljajo in so
nične.

Ta tehnični list temelji na bogatih izkušnjah, želi svetovati, ni pravno obvezujoč in ne utemeljuje pogodbenega pravnega razmerja ali dodatnih obveznosti
iz kupoprodajne pogodbe. Za kvaliteto naših materialov jamčimo v okviru naših prodajnih in dobavnih pogojev. V tehničnem listu so navedene omejene
informacije, saj le-ta ne more dosledno vsebovati vseh sedanjih in bodočih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se predpostavlja, da jih
strokovnjaki poznajo, so izpuščeni. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire materiala, nepravilne uporabe ali nestrokovnega dela, ne prevzemamo
nikakršne odgovornosti. Z izdajo nove različice ta tehnični list izgubi svojo veljavnost.


