FRANKEN
SYSTEMS

Karta techniczna

REVOPUR® TC415
Jednoskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo do żwirku marmurowego
Zastosowanie

Okładziny
dekoracyjne i użytkowe

REVOPUR® TC415 jest stosowany jako spoiwo do wykonywania
okładzin z żwirku kwarcowego, marmurowego lub z granulatu
granitowego.

Cechy produktu
■
■
■
■
■
■
■
■

jednoskładnikowy
poliuretan
odporny na promieniowanie UV
reagujący z wilgocią
nie zawiera rozpuszczalników
nie zawiera plastyfikatorów
ekologiczny
połyskująca powierzchnia

Właściwości*
■
■
■
■
■
■
■

czas aplikacji: ok. 3 godz.
odporność na działanie deszczu po: ok. 6 godz.
możliwość nakładania kolejnych warstw / obciążania ruchem
pieszym po: ok. 12 godz.
odporność na obciążenia mechaniczne po: ok. 24 godz.
testowany zakres temperatur: od +5°C do +50°C
zalecana temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
kolor: bezbarwny

Aplikacja
Wymieszane spoiwo z dodatkiem z żwirku marmurowego, nanieść
na podłoże i równomiernie rozprowadzić. W celu uniknięcia
widocznych połączeń poszczególnych aplikacji, cała powierzchnia
musi być wykończona za jednym razem, bez przerywania pracy.
Aby uniknąć różnic kolorystycznych, należy zwrócić uwagę na
stosowanie produktów o tym samym numerze partii.
Mieszanie
Bezpośrednio przed aplikacją dokładnie ugnieść/wymieszać.

Narzędzia i środki pomocnicze

*Wszystkie pomiary w temperaturze +21°C i wilgotności względnej 50%. Ze względu na wpływ czynników
atmosferycznych, takich jak wiatr, wilgotność i temperatura, podane wartości ulegają zmianie.

Zużycie
W zależności od zastosowania.

Środki ochrony indywidualnej

Forma dostawy

Informacje na temat środków ochrony indywidualnej znajdują się w
karcie charakterystyki produktu.

■ 4 x 1,3 kg worki aluminiowe w pojemniku z tworzywa
sztucznego

Przechowywanie
Oryginalne pojemniki przechowywać w suchym miejscu w
temperaturze od +5°C do +30°C.
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia pojemników, również na
placu budowy.
Okres przydatności do spożycia 12 miesięcy od daty produkcji.

Instrukcje stosowania
Podłoże
Podłoże musi być czyste, suche, wykazywać się dobrą
przyczepnością i być nośne, oraz wolne od wszelkich substancji,
które mogą pogorszyć przyczepność, takich jak brud, olej, smar itp.
Należy przestrzegać czasów odparowania lub możliwości
ponownego nałożenia poszczególnych warstw.
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Informacje ogólne
Podane czasy są krótsze przy wyższych i dłuższe przy niższych
temperaturach otoczenia i podłoża. Na podane wartości zużycia
mają wpływ zastosowane narzędzia i urządzenia oraz warunki na
placu budowy. Dane te mogą zatem ulec zmianie. Nierówności
podłoża nie mogą być wyrównywane produktem.
Produkt nie może być mieszany i stosowany z materiałami z obcych
systemów. Nie wolno stosować materiałów innych niż wskazane
przez FRANKEN SYSTEMS GmbH.
Należy przestrzegać aktualnej wersji wytycznych DAfStb „Ochrona
i naprawa betonowych elementów”.

Rozcieńczanie
Produkt nie może być rozcieńczany.
Możliwe jest czyszczenie za pomocą systemowego środka
czyszczącego,
patrz
informacje
dotyczące
gruntowania
REVOPUR® (TL35).
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Pozostałe informacje
Powyższe informacje oraz nasze doradztwo techniczne w zakresie
zastosowań – ustne, pisemne lub w formie testów – zostały podane
zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Są to jednak niewiążące
informacje, również w odniesieniu do ewentualnych praw
ochronnych osób trzecich. Udzielone porady nie zwalniają od
samodzielnego sprawdzenia naszych aktualnych zaleceń
produktowych – w szczególności danych naszych kart
charakterystyki i informacji technicznych – oraz naszych produktów
pod kątem ich przydatności dla zamierzonego zastosowania i celu.
Stosowanie, wykorzystywanie i obróbka naszych produktów oraz
ich przeznaczenie wybrane przez Państwa na podstawie naszego
doradztwa technicznego pozostają poza naszą kontrolą, w związku
z czym ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność. Nasze
produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi aktualnymi Ogólnymi
Warunkami Sprzedaży i Dostaw. Należy przestrzegać ostrzeżeń
umieszczonych na etykietach produktów. Obowiązuje najnowsze
wydanie dokumentów.
Należy sprawdzić, czy wykorzystywane dokumenty są aktualne
i/lub zażądać aktualnego dokumentu przed użyciem produktu.
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