Teknik Döküman

Pvc Döşeme Yapıştırıcısı

Ürün Kodu
AYK PVC-295 Silver
Tanımı
AYK PVC-295 Silver akrilik esaslı konut tipi PVC zemin döşemeleri yapıştırıcısıdır.
Kullanım Alanları
Konut tipi PVC rulo ve karo kaplamaları
PVC esaslı heterojen yer karoları ve kaplamaları
Latex kaplı tekstil yer döşemeleri
Kullanım Şekli
Uygulama yapılacak zemin düz, temiz ve rutubetten arındırılmış olmalıdır.
Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve Ayk Tamir harcı ile
tamiratı yapılmalıdır. Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliğinden
yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Gerekli işlemler bittikten sonra uygulama yapılacak
zemine bir miktar yapıştırıcı dökülerek dişli tarak yardımı ile iyice yayılmalıdır.
25 - 30 dakika beklendikten sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yapıştırılmalıdır.
Kullanım Miktarı
1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 300 - 350 gr. Ayk PVC-295 Silver kullanılmalıdır.
Ambalaj Şekli
1 - 4 - 8 - 16 kg’lık Plastik kovalarda satışa sunulmaktadır.
1 Palet = 64 adet ( 16 kg’lık Ambalaj ) = 1024 kg
Palet ölçüleri 115*115 cm h=110 cm
Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama esnasında ortam sıcaklığı min +10 C ve olmalıdır.
Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
Zemin ısısı +20 C’ yi geçmemelidir.
Zeminden ısıtmalı mekanlarda ısıtma sistemi uygulama esnasında kapatılmalı ve uygulamadan
72 saat sonra tekrar çalıştırılmalıdır.
Uygulama yapılacak zemin nem ölçer ile ölçülmeli ve nemli zeminlerde uygulama yapılmamalıdır.
Depolama esnasında ürün dondan korunmalı ve +5 C’ nin altında muhafaza edilmemelidir.
Güvenlik Önlemleri
Risksiz ve tehlikesizdir. Yanıcı değildir.
Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır ve doktora başvurulmalıdır.
Raf Ömrü
Oda sıcaklığında min. 6 ay

Bu teknik föyde ürünlerin kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmiştir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluşturulmuştur.
İş sahibi ve/veya temsilcisi ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama esnasında yapılacak hatalardan dolayı firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
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Teknik Özellikler
Renk : Krem
İçerik : Akrilik esaslı
Sarfiyat : 300 - 350 gr/m2
Ağdaşalma zamanı : 25 - 30 dk.
Açık zaman : 45 - 60 dk.
Yoğunluk : 1250 gr/lt
Son kuruma : 72 saat
Parlama noktası : Yok
Isı dayanımı : Zeminden ısıtmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır
Uygulama ısısı : +10 C / +30 C
Suya dayanıklılık : Son kurumadan sonra suya karşı dayanıklı
Raf ömrü : min. 6 ay
Çekme mukavemeti : iyi
Mekanik etkilere dayanıklılık : 24 saat sonra
Basınç Dayanımı : Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.
Depolama
Kovalar üst üste 4 sıradan fazla dizilmemelidir.
+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.
Aletlerin Temizliği
Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.
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