CARACTERISTICI GENERALE
Tencuială ranforsată cu fibre acrilice sub formă de pastă cu bază
organică, pregătită pentru utilizare pentru fațade și pereții
interiori ai clădirilor. Se utilizează ca tencuială într-un singur
strat pe substraturi de beton, mortare convenționale, plăci de
ciment, gips-carton, suprafețe vopsite anterior etc. De
asemenea, se utilizează ca finisare finală în sistemele de
termoizolare externe. Are o aderență excelentă și o elasticitate
ridicată. Este hidrofug și permeabil la vaporii de apă.
Certificat cu marcajul CE conform EN 15824.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vechro Pro
Acrylic Plaster

Textură

Neted
Grafiato

Greutate
specifică

1,85-1,95 kg/l.

Putere de
dispersare

Neted 1,0 mm: aproximativ 1,9 kg/m2
Neted 1,5 mm: aproximativ 2,2 kg/m2
Grafiato 2,0 mm: aproximativ 2,5 kg/m2
Grafiato 3,0 mm: aproximativ 3,0 kg/m2

Putere de dispersare: În
funcție de grosimea stratului și de
finisare

Consum mediu. Pot apărea mici abateri în
funcție de grosimea stratului și de
rugozitatea suprafeței.

Diluare
Uscare: 4-6 ore
Uscare
Diluare: Până la 2% cu apă

Aplicarea unui strat
suplimentar: 1 strat

Aplicarea
unui strat
suplimentar
Clasa COV

Uscat la atingere în 4-6 ore. Aceste
intervale de timp se pot prelungi în condiții
de vreme rece și umedă.
1 strat

a. „Acoperitori pentru pereți exteriori, din
substrat mineral”. Tip MA. Limita COV = 40
g/l.
Maximum de COV din produsul pregătit de
utilizare = 39 g/l.

Ambalare: 5 kg, 25 kg
Culori
Aplicare: Șpaclu
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Până la 2% cu apă.

Alb, care poate fi, de asemenea, nuanțat
cu sistemul de nuanțare Vechro-Color
Moods.
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Substratul nu trebuie să fie crăpat, să fie neted, curat, fără praf și grăsimi,
solid și uscat. Curățați temeinic suprafețele de praf, uleiuri, vopsea
veche, fragmente care se desprind, urme de mucegai etc.
Aplicați PRO PLASTER PRIMER pe suprafață și după cel puțin 3-4 ore
aplicați PRO ACRYLIC PLASTER. Aceste intervale de timp se pot prelungi
în condiții de vreme rece și umedă.

APLICARE
Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați un strat de PRO ACRYLIC
PLASTER cu un șpaclu de oțel inoxidabil cu o grosime proporțională cu
granulația maximă selectată. Pentru a crea textura finală, frecați cu un
șpaclu de plastic cât timp stratul de material este încă umed. Timpul
exact de frecare depinde de capacitatea de absorbție a substratului și de
temperatura ambiantă.
Utilizați metoda de aplicare „umed pe umed”, pentru a împiedica
fenomenul de compuși vizibili.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI
Curățați sculele imediat după aplicare cu apă caldă și săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE
Temperatura mediului și cea a substratului nu trebuie să fie mai mică de
+5 ºC și mai mare de +35 ºC, în timp ce umiditatea relativă nu trebuie să
depășească 80%. Condițiile nefavorabile din timpul aplicării pot avea
consecințe negative prin modificarea proprietăților finale ale
materialului.
Stratul proaspăt trebuie protejat împotriva evaporării bruște a apei
(lumina directă a soarelui, are, temperaturi ridicate), de frig și de ploaie
până la uscarea completă. După întărirea materialului nu mai este
necesară nicio protecție împotriva fenomenelor meteorologice.
Suprafețele noi trebuie lăsate să se usuce și să se întărească timp de 3-4
săptămâni înainte de grunduire.

PĂSTRARE
După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în
stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra în spații interioare la
temperaturi cuprinse în +5 ºC și +35 ºC. Protejați materialul împotriva
expunerii la îngheț și la lumina directă a soarelui.

SIGURANȚĂ
Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate/precauții,
consultați fișa cu date de securitate a produsului.
Datele tehnice și instrucțiunile incluse în prezenta broșură tehnică se bazează pe audituri ale laboratoarelor de încredere
și pe rezultatele cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de
companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale EMAS. În calitate de producător, nu suntem responsabili pentru
nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru aplicarea corespunzătoare și în conformitate
cu instrucțiunile de utilizare.
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