Fişă tehnică

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL
Masă de şpaclu, pe bază de ciment, cu răşini, cu granulaţie foarte fină,
ideală pentru profesionişti
Proprietăţi

Mod de utilizare

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL este un mortar
de ciment cu răşini, cu granulaţie foarte fină,
pentru utilizare în spaţii interioare şi exterioare.
Prin adăugarea de apă se obţine o masă păstoasă,
cu lucrabilitate foarte bună, adecvată pentru
şpăcluire. Faţă de chiturile de ciment tradiţionale,
conferă următoarele avantaje:
 este mai uşor şi se aplică mai facil,
 poate fi frecat mai uşor,
 are un consum mai mic.
Dată fiind granulaţia foarte fină, poate fi aplicat şi
prin torcretare.

1. Suportul
Suportul trebuie să fie stabil şi lipsit de praf,
grăsimi, materiale friabile etc. Suprafaţa suportului
va fi udată bine înaintea aplicării chitului
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL.

Domenii de aplicare

Consum

 Uniformizarea şi repararea betonului aparent.
 Obturarea fisurilor, porilor şi cavităţilor de pe
suprafaţa betonului.
 Realizarea unui strat fin de uniformizare
generală, în locul mortarului de ciment sau
tencuielii (şpăcluire).

2. Aplicarea
Se pune apă într-un vas curat şi praful de
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL se toarnă
treptat,
în
proporţia
PLANFIX-FINE
PROFESSIONAL : apă = 3 : 1, la volum,
amestecând continuu, până la formarea unei mase
păstoase omogene, adecvată pentru şpăcluire.

Circa 1,2 kg/m2/mm grosime strat.
Ambalaj
Saci de 25 kg.
Timp de viaţă - Depozitare

Caracteristici tehnice
Formă:

mortar de ciment

Culori:

alb

Timp de viaţă în recipient: 4 ore, la +20ºC
Necesar de apă:
7,75 l/sac de 25 kg
Greutate aparentă
mortar uscat:

1,25  0,10 kg/lit

Greutate aparentă
mortar umed:

1,60  0,10 kg/lit

Rezistenţă la compresiune: > 6 N/mm2
Rezistenţă la încovoiere:
Aderenţă:
Rezistenţă la foc:

> 2 N/mm2
≥ 1,0 MPa
Euroclass A1

12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul
iniţial sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi
îngheţ.

Observaţii
 Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie de
minimum +5ºC.
 Se recomandă ca pe timpul lunilor de vară
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL să fie udat
după aplicare, pentru a fi protejat împotriva
deshidratării din cauza temperaturilor ridicate.
 Produsul conţine ciment, care are reacţie alcalină
cu apa, şi este clasificat ca iritant.
 Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă
şi măsurile profilactice înscrise pe ambalaj.
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General purpose plastering mortar (GP)
for internal use
DoP No.: PLANFIX FINE PROFESSIONAL/
1211-05
Reaction to fire: Class A1
2

Adhesion: 1,0 N/mm – FP:A
Water absorption: W2
Water vapour diffusion coeff.: μ 19
Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,39 W/mK
Durability (against freeze/thaw): evaluation
based on provisions valid in the intended place of
use of the mortar

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.

