TERMOLEP D-C

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Klej dyspersyjno-cementowy
PRODUKT
Klej TERMOLEP-DC to szybko schnąca dwuskładnikowa masa
dyspersyjno cementowa do specjalistycznych zastosowań w
budownictwie. Produkt zgodny z EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012).
ZASTOSOWANIE
Klej dyspersyjny TERMOLEP-DC w kolorze szarym przeznaczony jest min. do cienkowarstwowego przyklejania okładzin
elastycznych TABULO, KLINKIERO i STONO oraz płytek
ceramicznych w wewnątrz i na zewnątrz budynków.
NARZĘDZIA
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, kielnia, szpachelka,
paca z ząbkami 4mm.
Paca, szpachelka i kielnia powinny być wykonane ze stali
nierdzewnej.
SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie produktu
Przed użyciem należy dokładnie połączyć ze sobą dwie część
suchą z mokrą w fabrycznym opakowaniu i przemieszać za
pomocą mieszadła wstęgowego do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Aby ułatwić pracę wykonawczą i uniknąć pomyłek z rozważaniem składnika A i B klej dostępny jest wyłącznie
w 5kg opakowaniach. Pamiętaj aby całość składnika ciekłego
wymieszać z całością składnika suchego.

WARUNKI WYKONANIA
Optymalny zakres zastosowania: +5 C do +25 C. Na zewnątrz
nie prowadzić prac w bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas
opadów i mrozów.
ZUŻYCIE *
w przypadku płytek ceramicznych: 4,0 – 5,0 kg/m
w przypadku przyklejania deski TABULO/STONO/KLINKIERO:
1,8 – 2,2 kg/m
CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Wodą, natychmiast po użyciu.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
OPAKOWANIA
Jednostkowe: wiaderko 5 kg i 15 kg
NADZÓR
Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na
Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie obowiązującymi przepisami.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia powinna być czysta, trwała, nośna, związana i
wysezonowana oraz zagruntowana GRUNLITEM. Stare
warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować wcześniej GRUNLITEM-G
Nakładanie masy
Przyklejanie okładzin elastycznych
Klej nakładać na wyschnięte podłoże pacą zębatą 4mm, tak
aby pasma spod pacy układały się prostopadle do klejonej
deski, cegły. Dzięki szybkiemu wiązaniu przyklejone okładziny są mniej narażone na odspajanie się od powierzchni, co
może mieć miejsce przy zastosowaniu klejów dyspersyjnych.
Woda zawarta w mieszaninie zostaje zużyta do reakcji
chemicznej, dzięki czemu ryzyko szybkiego gromadzenia się
pary wodnej jest zmniejszone do minimum. Należy pamiętać,
aby fugę pomiędzy okładzinami utworzyć z kleju dyspersyjnego Termolep -D. Wyprowadzenie fug z kleju cementowo-dyspersyjnego może skutkować pojawieniem się wsoleń.
W zależności od warunków atmosferycznych, klej nałożyć na
taką powierzchnie aby zdążyć nakleić imitację betonu , cegły
lub deski i nie dopuścić do jego przyschnięcia. Nie wolno
rozcieńczać kleju wodą.
Przyklejanie płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne kleimy identycznie jak w przypadku klejów
cementowych. Należy pamiętać że klej po wymieszaniu
dwóch składników bardzo szybko twardnieje i posiada
stosunkowo krótki czas otwarty wysoce uzależniony od
warunków otoczenia.
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DALSZE INFORMACJE
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować
jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów
konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec
drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji
nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dziękowizna, 6.03.2020. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.
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