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FOLMIX
Teptinė hidroizoliacija lauko ir vidaus
darbams

Savybės
FOLMIX tai paruošta naudoti teptinė vieno
komponento hidroizoliacija skirta naudoti po
keraminėms plytelėms, paviršiams veikiamiems
drėgmės arba laikinam sąlyčiui su vandeniu. Turi
tiksotropinių savybių. Sukuria sandarią ir lanksčią,
vandeniui atsparią dangą, panaikinančią įprastus
įtrūkimus ant vertikalių ir horizontalių paviršių.
Izoliacija atspari šalčiui. „Folmix“ tai ekologiškas
produktas, saugus vartotojui, jame nėra tirpiklių.
Paskirtis
„FOLMIX“ gali būti naudojama patalpose ir lauke,
vietose veikiamose drėgmės: vonios kambariuose,
virtuvėse, skalbyklose, rūsiuose, balkonuose ir kt.
Produktas yra skirtas statybiniams pagrindams,
tokiems kaip gipsas, cemento-kalkių tinkai,
cemento ir anhidrito išlyginimo mišiniai, taip pat
šildymoms grindims, betonui, blokeliams, plytoms,
plytelėms ir kt. Produkto negalima naudoti
terasose virš kambarių ir pastatytose tiesiai ant
grunto.
Naudojimo būdas
Prieš naudojimą gerai išmaišyti, neskiesti.
Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, stabilus
ir lygus.

Įgeriantys pagrindai turi būti gruntuojami giliai
įsiskverbiančiu JURGA PRIMER PLUS arba PRIMER
SILICATE. Grindų ir sienų kampuose, taip pat
vietose, kur naudojamos hidraulinės juntys,
naudokite JURGA TAPEMIX serijos kampus,
rankogalius ir sandarinimo juostą. Izoliacija tepkite
šepečiu arba lygia plienine glaistykle. Naudokite
mažiausiai 2 sluoksnius. Po to, kai ankstesnis
sluoksnis išdžiūvo, uždėkite kitus sluoksnius.
Kiekvieno sluoksnio džiūvimo laikas yra min. 3
valandos. Mažiausias galutinės izoliacijos storis yra 1
mm. Darbai turėtų būti atliekami nuo + 5 ° C iki +
25 ° C temperatūroje . Šviežiai užteptas sluoksnis
turi būti apsaugotas nuo oro sąlygų (saulės, vėjo,
kritulių, rūko) ir drėgmės, kol visiškai sukietės.
Galutinį izoliacijos sluoksnį apsaugokite keraminėmis
plytelėmis.
Sąnaudos
Vienam sluoksniui sunaudojama 1,2–1,8 kg / m2.
Sąnaudos didžiąja dalimi priklauso nuo pagrindo
kokybės, užtepimo būdo ir sistemos sprendimo.
Saugojimas
Laikykite ir gabenkite sausoje ir tamsioje vietoje,
originaliose sandariai uždarytose talpyklose, kurių
temperatūra nuo + 5 ° C iki + 25 ° C. Atidarytos
talpyklos turinį sunaudokite kuo greičiau.
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Saugos rekomendacijos

Galiojimo terminas

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbdami
laikykitės sveikatos ir saugos taisyklių, mūvėkite
asmenines apsaugos priemones (gumines pirštines,
darbo drabužius). Venkite patekimo ant odos ir į
akis. Negalima nuryti. Patekus į akis, nedelsdami
gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir,
jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Produktas turėtų būti sunaudotas per 12 mėnesių
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Pagaminimo data yra partijos numeris.

Techninė informacija
Sudėtis

Vandeninių akrilo kopolimerų, mineralinių užpildų,
taurinančių medžiagų dispersijos

Spalva ir būvis

Informacje techniczne

Pusiau skysta mėlyna pasta

Sluoksnių kiekis

Min. 2

Sluoksnio džiuvimo laikas

Informacje techniczne

Min. 3 valandos

Sąnaudos 1 sluoksniui

1,2-1,8 kg

Bendras sluoksnių storis

Min. 1mm

Tepimo būdai
Įrankių valymas

Teptuku, plienine glaistykle
Vandeniu iškart po naudojimo

Pakuotės

Kibirai 1kg, 4kg, 7kg, 12kg, 25kg

pH

8,5

Papildoma informacija
Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo
metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo
techninės konsultacijos skyriumi. Visi techniniai
duomenys, paskelbti šiame techniniame duomenų
lape, pateikiami esant oro temperatūrai + 23 ° C ir
50% drėgmei. Šiame produkto lape nurodytas
produkto vartojimas reiškia tinkamai paruoštą, lygų
pagrindą. Gamintojas neturi įtakos netinkamam
medžiagos naudojimui, jo naudojimui kitais tikslais
ar kitomis sąlygomis, nei aprašyta aukščiau.
Teisingas ir efektyvus preparato naudojimas nėra
mūsų kontrolės objektas, todėl garantija taikoma

tik tiekiamo produkto kokybei. Gamintojas ar jo
įgaliotasis atstovas negali būti laikomi atsakingais
už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę
keisti šios kortelės turinį, pavyzdžiui, pasikeitus
reglamentams, gaminio modifikavimui, techninei
pažangai ar kitomis priežastims. Jurga darbuotojai
turi teisę teikti tik techninę informaciją ir tik pagal
šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi nuo
šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti
patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į
gamintoją. Šis produkto duomenų lapas galioja ir
pakeičia visus ankstesnius.
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