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Техническа карта M 154 025

Изд: 26.08.2019КЬОСТЕР Възстановяващ груб хастар за мазилки

Сив груб хастар, който може бързо да бъде измазан
Характеристики
Бърз груб хастар с полимерни добавки за подготовка на субстрата
за КЬОСТЕР Възстановяващи мазилки. Много добра адхезия и
върху много влажни и с високо съдържание на соли субстрати.

Технически характеристики
Максимален размер на агрегата 3 мм
Трайност на работния разтвор прибл. 30 мин.
Време за укрепване прибл. 60 мин.
Покриване след прибл. 30 - 60 мин.
Якост на натиск (28 дни) > 10 N/мм²
Якпст на опън при огъване (28 дни) > 5 N/мм²
Необходимо количество вода за сместа 5.0 - 6.0 l

Сфери на приложение
За създаване на хастар за подготовка на субстрата за КЬОСТЕР
Възстановяващи мазилки върху минерални субстрати (с
изключение на гипс). След кратко време може да се положи още
един или няколко пласта.

Субстрат
Когато ремонтирате зидария, първо трябва да премахнете всички
съществуващи мазилки. Фугите трябва да се изтържат на
приблизително 2 см дълбочина. Субстратите със съдържание на
сол се третират с КЬОСТЕР Полизил TG 500. След 30 минути може
да се положи КЬОСТЕР Възстановяващ хастар за мазилки.

Начин на приложение
Хастарът за мазилки е тънка суспензия, която се използва за
свързващ мост между субстрата и Възстановяващата мазилка.
Всяка 25 кг торба се смесва с 5.0 до 6.0 л питейна вода. Сложете
5л вода в чист съд и добавете пудрата на порции като бъркате
непрекъснато с помощта на бавноскоростен миксер (под 400
об./мин). Добавяйте на порции необходимото количество от
останалата вода, за да постигнете желаната консистенция и
разбърквайте, докато разтворът добие хомогенна консистенция.
Времето за разбъркване е 3 минути, след като целия прахообразен
компонент е добавен към течността. Точното количество вода може
да бъде по - високо или по - ниско в зависимост от температурата,
влажността и хигроскопичността на субстрата. Хастарът има
правилната консистенция, когато може лесно да се разнесе върху
повърхността, но не се стича. Суспензията се разнася върху
субстрата с четка или мистрия, така че хастарът да не е по - дебел
от 5 мм и да покрива приблизително 50% от площта. След 30 до 60
минути може да се полага Възстановяващата мазилка.  

Разходна норма
4 - 6 кг / м²

Почистване
Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка
M 154 025 25 kg торба

Съхранение
На сухо и в оригинално запечатани опаковки, материалът може да
се съхранява минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност
Носете защитни ръкавици и очила при обработка на материала.
Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби
за безопасност при обработка на материала.

Свързани продукти
KOSTER Полизил TG 500 Арт. N M 111
КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Сива

Арт. N M 661 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла

Арт. N M 662 025

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Бърза

Арт. N M 663

КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка
Бяла/Лека

Арт. N M 664 020
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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