ТЕХНІЧНА КАРТА
KP-3 KALKGLÄTTE
Опис продукту:

SCHWEPA KP-3 Kalkglätte, вапняна тонкошарова шпаклівка, для фінішного
шпаклювання та отримання гладких поверхонь на вапняних і цементних штукатурках.

Склад продукту:

SCHWEPA KP-3 Kalkglätte складається з гашеного вапна з невеликим
додаванням білого цементу і дрібного вапняку.

Застосування:

SCHWEPA KP-3 Kalkglätte призначена для шпаклювання та отримання гладких
поверхонь для подальших оздоблювальних робіт, перш за все, на вапняних і цементних
штукатурках всередині приміщень. Відноситься до штукатурних розчинів групи P I
відповідно до DIN 18550 або CS-1 відповідно до DIN EN 998-1.

Витрати матеріалу:

Товщина шару: макс. 2 мм / бл. 2,0 кг/м² *
*При товщині шару 2 мм

Нанесення:

SCHWEPA KP-3 Kalkglätte добре вимішати з водою до зникнення грудок та отримання
однорідної консистенції. Нанести перший шар на товщину 2мм і попередньо вирівняти.
Після затвердіння, однак перед остаточним висиханням, вигладити з використанням
свіжого матеріалу. Для особливо високих вимог до обробленої поверхні може
знадобитися третій раз вигладжування. Замішаний матеріал повинен бути
використаний на протязі 2 годин. В разі затвердіння матеріалу ПРИПИНИТИ ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ. Після завершення штукатурних робіт, створити адекватну наскрізну
вентиляцію кімнат.

Технічні дані

				

			

Міцність на стиск:

				

Теплопровідність:

> 1,0 N/мм²

бл. 0,32 W/mK
коефіцієнт опору дифузії
< 20
парів води μ:

			

Зберігання:

В сухому, захищеному від вологи місці, близько 6 місяців.

Упакування:
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ТЕХНІЧНА КАРТА

Особливі вказівки

Нанесення не слід проводити при температурі повітря і основи нижче + 5 ° С, а вночі
очікується мороз . Відразу після використання інструменти вичистити і помити водою.
Поверхні, дотичні до ділянок,які обробляються (скло, кераміка, дерево, метал і т.д.)
перед обробкою слід захистити. Не змішувати з іншими продуктами.

Поради з техніки безпеки:

SCHWEPA KP-3 Kalkglätte містить вапно і, таким чином, вступає в лужну реакцію з
водою. Позначення небезпеки: подразнюючий. Викликає подразнення шкіри. Ризик
серйозного пошкодження очей.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати пил. У разі потрапляння в очі,
негайно промити водою і звернутися до лікаря. Після контакту зі шкірою, негайно
промити великою кількістю води. Одягати відповідний захисний одяг, рукавички і
засоби захисту очей / обличчя. При попаданні всередину, негайно звернутися до лікаря і
показати упаковку або етикетку.

Утилізація:

Утилізувати тільки повністю спустошені мішки (НЕ порошок). Утилізація сухого
залишку проводити в якості будівельних відходів.

Контроль якості:

Всі наші продукти знаходяться в нашій власній лабораторії під постійним внутрішнім і
зовнішнім моніторингом. Вищезазначені вказівки щодо використання матеріалу
призначені в якості рекомендацій і засновані на наших кращих поточних знаннях.
Зобовязання по загальних рекомендаціях не відносяться до всіх випадків, так як методи
обробки знаходяться поза нашим контролем і різні стани підкладок вимагає окремого
рішення, окремих технологічних карт і професійної точок зору. Діючі стандарти,
допуски і керівні принципи повинні строго дотримуватися. Наші поради експерта
доступні для всіх інших технічних питань, які ви можете мати.
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