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Alpina Expert Kalkspachtel
(lepilno-izravnalna masa)
Apnena masa za izravnavanje na notranjih stenah in stropih

Opis proizvoda
Lastnosti

Skladiščenje
Embalaža/velikosti pakiranja

■ Klasifikacija po EN 998-1 : GP CS I WO
■ Tlačna trdnost : 0,4–2,5 N/mm2
■ Klasifikacija gorljivosti: A1
■ Prepustno za vodno paro
■ Prijazno do okolja
■ Vodovpojnost: WO
■ Polnilna gostota: pribl. 980 kg/m3
■ Oprijemna trdnost: > 0,5 N/mm2
■ Minimalna/maksimalna debelina sloja: 1 mm / 4 mm (1 sloj)
■ Poraba: 1 kg/m2/mm
12 mesecev, hraniti zaščiteno pred vlago in na suhem.
Datum proizvodnje je natisnjen na embalaži.
20 kg

Izvedba
Izvedba

Apneno maso nanesite s kovinsko gladilko v debelini sloja 4 mm tako, da dosežete kot
steklo gladko površino. Če želite izravnati večje neravnine v podlagi, morate apneno
maso nanesti v več slojih, vedno na predhodno strjeno podlago. Pri tem vedno
upoštevajte navpično in vodoravno izravnavo.
Na zunanjih robovih stene morate vgraditi aluminijasta vodila, ki imajo poleg mehanske
zaščite tudi estetsko funkcijo.
Potem ko se površina strdi, jo nekoliko obrusite brusnim papirjem.
Tako obdelana površina je pripravljena za zadnjo fazo obdelave z barvami ali tapetami.
Apnena masa je primerna samo za notranjo uporabo.

Postopek nanašanja
Najnižja delovna temperatura

Na splošno upoštevajte standarde in strokovne predpise za obdelovanje notranjih stenskih
in stropnih površin.
Med obdelovanjem in sušenjem mora temperatura zraka in podlage znašati med
+5 in +30 °C.
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Priprava materiala

Poraba
Sušenje/interval sušenja

Čiščenje orodja
Posebna opozorila
Priprava podlage

Zlijte vodo v vedro in počasi dodajajte vsebino pakiranja ter vse skupaj dobro
zmešajte z ustreznim mešalnikom.
Mešajte najmanj 5 minut, da nastane homogena zmes brez grudic. Počakajte, da zmes
počiva okoli 10 minut in jo nato še enkrat na kratko premešajte. Za 20-kilogramsko pakiranje
potrebujete 6 litrov vode.
Lepljenje: 1 kg/m2/mm.
Izravnalna masa je suha po 1 do 3 dneh in pripravljena za naslednje delovne faze, odvisno
od debeline sloja in temperature. Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površina
suha po 24 urah. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša .
Orodje umijte takoj po uporabi.
Specifične lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če apnene mase ne mešate z
drugimi izdelki.
Podlaga: Beton in osnovni omet morata biti čista, suha in nosilna.
Čim bolj temeljito odstranite vse nečistoče, neravne substance (npr. ostanke topil),
stare poškodovane izravnalne mase in strukturni omet. Če je podlaga zelo vpojna,
mineralna, peskasta ali moknata, jo dobro očistite do trdne substance in grundirajte
s predpremazom Alpina Expert Unigrund, razredčenim z 10 do 20 % vode. Stare
disperzivne izravnalne sloje grundirajte s predpremazom Alpina Expert Putzgrund.

Kemijsko-pravne določbe
Prosimo, upoštevajte
Opozorila po Zakonu o kemikalijah

Evropski katalog odpadkov
Razred ogrožanja vode (ROV)

Vsebuje apno.
Draži dihala in kožo. - Nevarnost hudih poškodb oči. - Ne vdihavajte prahu. - Preprečite
stik z očmi. - Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško
pomoč. - Če pride v stik s kožo, takoj slecite onesnažena in premočena oblačila ter
takoj izperite kožo z obilo vode in mila. - Pri delu nosite ustrezna zaščitna oblačila,
zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. - Ta izdelek in embalažo odstranite
kot nevarne odpadke. - Povzroča hude razjede kože in hude poškodbe oči.
- Povzroča hude poškodbe oči. - Lahko draži dihalne poti. - Po končanem delu
temeljito umijte onesnaženo kožo. - Uporabljajte le na prostem in v dobro
prezračevanih prostorih. - Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za
oči/zaščito za obraz. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. - PRI ZAUŽITJU:
Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja. - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj
slecite/odstranite vsa kontaminirana oblačila. Sperite kožo z vodo/pod prho. - PRI
VDIHAVANJU: Osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša
dihanje. - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Hranite zaklenjeno. - Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu. Posode hranite
tesno zaprte. - Ne vdihavajte prahu. - Preprečite vdihavanje prahu. - Posebni ukrepi
(glejte opozorila na tej označevalni etiketi).
17 01 00.
ROV 1, nizko ogrožanje vode.
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Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj. Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina
tehnične informacije ne zavezuje. Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu. Z novo izdajo tehnične informacije/novo PDF-verzijo je vsebina te tiskovine
ukinjena.
Tehnično svetovanje
V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če je konkreten primer problematičen,
Vam naši strokovni svetovalci lahko pomagajo s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

