Fişă Tehnică

MULTIFILL-ELASTIC
Mastic elastic color pentru rostuirea plăcilor
Proprietăţi

Mod de utilizare

Mastic elastic color, monocomponent, indicat
pentru rostuirea plăcilor. Are o elasticitate mare,
aderenţă perfectă la suport şi rezistenţă la
umezeală, la variaţiile de temperatură (de la -40°C
până la +150°C), ca şi la influenţa condiţiilor
atmosferice.
Adecvat pentru rosturi cu lăţimea de 3-40 mm.

1. Suportul
Rostul trebuie să fie uscat şi curăţat de praf,
materiale friabile, uleiuri, etc.
Pentru evitarea murdăririi nedorite a marginilor
rosturilor, se recomandă montarea unei benzi de
hârtie autocolantă de-a lungul acestora.

Domenii de aplicare
Este utilizat pentru rostuirea plăcilor de faianţă şi
gresie de orice tip, pe suprafeţe diverse şi în
special acolo unde cerinţele de elasticitate sunt
sunt deosebit de ridicate (de ex. Rosturi de dilatare
etc.). În cazul aplicării pe pietre naturale sau
artificiale, cum ar fi marmura si granit, vă rugăm să
contactați Departamentul de Asistență Tehnică al
ISOMAT.
Adecvat pentru spaţii interioare sau exterioare.

Caracteristici Tehnice

2. Aplicarea
Se aşează flaconul în pistolul special şi se taie
duza oblic, în aşa fel încât să nu pătrundă, dar să
calce pe laturile rostului.
Chitul se aplică conducând flaconul în unghi de
45° faţă de axul rostului.
Cât timp materialul este încă proaspăt, se stropeşte
uşor suprafaţa cu apă şi apoi se nivelează cu
degetul.
Banda protectoare de hârtie se scoate imediat
după terminarea aplicării.

Consum
Rost de 5mm x 5mm: 1 flacon / 11,2 m de rost.

răşini polimerice

Bază:

Ambalaj

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +40°C
Formarea membranei
superficiale:

după 10-20 min

Viteza de maturare:

2-3 mm/zi

Coeficient de elasticitate: 0,60 Ν/mm
(ISO 8339)
Deformabilitatea
funcţională:

 25%

Capacitatea de revenire:

circa 90%

Duritatea conform
SHORE A:

25

Flacon de 280 ml.

Timp de viaţă - Depozitare
2

Culori
MULTIFILL-ELASTIC
este
disponibil
în
următoarele culori din lista cromoatică MULTIFILL:
White (Νο 01), Grey (Νο 03), Light Grey (Νο 05),
Dark Grey (Νο 10), Bahama Beige (Νο 06),
Anemone (Νο 17), Caramel (Νο 21), Black (No
02), Brown (No 08), Light Brown (No 09), Grey
Blue (No 46).

12 luni de la data fabricaţiei, în spaţii uscate, ferite
de îngheţ.

Observaţii



Chitul MULTIFILL-ELASTIC va fi controlat
înaintea aplicării pe materiale care pot exsuda
uleiuri (de exemplu, marmură, granit).
Nu este recomandat pentru rosturi aflate
permanent sub apă (de exemplu bazine,
piscine).
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Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără
garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea
utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează
orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. | Ediţie: 20.09.2021

