Produktblad

BASWAPHON

FILL

BASWA Logo Schwarz : 100 % Schwarz

* Fuge- og spartelmasse til akustikplader
* Kornstørrelse 0,5 - 1,0 mm
* Produktnr. a039

PRODUKTBESKRIVELSE

FORARBEJDNING

Anvendelsesområde
Anvendes til udfyldning af stødfuger
mellem BASWAphon Akustikplader,
som klæberlag for kantbeskyttere,
som underlagsbehandling af hybridsystemer, til udbedring af skader i
forbehandlingen af akustikplader samt
i forbindelse med udligning af ujævnheder.

Blanding
1. Tag granulat og bindemiddelkoncentrat ud af spanden.
2. Hæld vand i spanden til den rigtige
markering.
3. Tilsæt bindemiddelkoncentrat,
omrør kort og lad virke i 10 min.
4. Tilsæt granulat og omrør kort
(max 300 o/min., ca. 30 sekunder)
til homogen, skummende masse

Materialebasis
Ekspanderet glasgranulat fremstillet af
genbrugsglas.
Kornstørrelse
0,5 - 1,0 mm
Varmeledeevne
0.14 W / m*K
MAL-kode (1993)
00-1
Emballagestørrelse
2 poser glas granulat á 1,9 kg.
2 x binder á 550 gr.
Færdigblandet incl. vand ca.15 kg.

10-2012

Opbevaring
Tåler ikke frost. Opbevares ved min.
+5° C og max 49° C.
Holdbar i minimum 6 måneder i tætlukket original emballage.

Påføring
Pudsen påføres manuelt med rustfri
stålspartel.
Forbrug
Udfyldning af stødfuger:
0,3 - 0,4 kg/m2
Fuldspartling (hybrid):
5 - 6 kg/m2 (5 mm lagtykkelse)
Tidsforbrug
Udfyldning af stødfuger:
2 - 4 minutter/m2
Fuldspartling (hybrid):
10-15 minutter/m2
Forarbejdningstemperatur
Temperatur ved påføring og til fuldstændig udtørring (max 10% fugt)
min. +15° C.
Undgå temperaturudsving på >5°C.

Tørretid
Udfyldning af stødfuger:
Min. 36 timer ved +20°C og 50% RF.
Fuldspartling (hybrid):
Min. 72 timer ved +20°C og 50% RF.
Efter tørring tilnærmelsesvis uopløselig
i vand.

HENVISNINGER
Beskyttelsesanvisninger
Information om sikkerhed ved
transport, oplagring, håndtering og
bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.
Garanti / forbehold
De foranstående angivelser, herunder
særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på
vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.
På grund af forskellige materialer,
underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel
garanti for udfald eller vedhæftning.
Det påhviler til enhver tid anvenderen
af produkterne at efterprøve om de er
egnede til det aktuelle formål.

