Peakston Sagre hengerelt vékonyvakolat
Felhasználásra kész, akril bázisú, pasztaszerű, dekoratív, hengerelhető
finomvakolat, külső és belső igényes felületekre.
• színezhető
• rendkívül dekoratív
• rugalmas, színtartó
• időjárásálló
• kiváló mechanikai ellenálló képesség
• elérhető a Peakston színkártya 214 és az NCS színeiben.
Alkalmazási terület:
Homlokzatok és belső falfelületek védelmére és díszítésére ásványi vakolatokon és tapaszokon, betonon,
szerves kötőanyagú simító tapaszokon, EPS és EPS grafit hőszigetelő rendszerek végső bevonataként.
Alapfelület előkészítés:
Az alapozás megkezdése előtt a laza, málló részeket el kell távolítani, és a hibákat ki kell javítani. A gombás,
algás felületeket el kell távolítani. Csak a teljes keresztmetszetében átszáradt, megfelelő szilárdságú, hibátlan,
portól és szennyeződéstől, nedvességtől mentes simított alapra hordjuk fel a Peakston Superbond univerzális
mélytalapozót teddy-henger vagy korongecset segítségével.
Felhasználás:
A Peakston Sagre hengerelt vékonyvakolatot felhasználás előtt a jól össze kell keverni. Keverőszárral csak
alacsony fordulatszámon szabad. A száraz, hibátlan, pormentes, egyenletes felületre kell felhordani, a megfelelő
hígítású Peakston Superbond univerzális mélyalapozóval kezelt felületre. A Peakston Sagre finomvakolatot
rozsdamentes simítóval kell felvinni, majd ezután szivacshengerrel áthengerelni. A szivacshengert a hengerlés
megkezdése előtt a felkevert vakolattal telítettségig át kell itatni. A szivacshenger (struktúra henger) mintázata
alakítja ki a falfelület végső struktúráját.
Ügyeljünk arra, hogy a henger mindvégig telített legyen, de a mintázata látszódjon. Így a henger egyenletesen
gördül és egységes mintázatot biztosít. Egy adott felületet egy munkamenetben kell befejezni.
Megjegyzések:
A Peakston Spraytex szórt finomvakolat és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem
használható. Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5 °C alá nem süllyedhet, és +25°C
fölé nem emelkedhet. valamint ez idő alatt csapadék sem érheti. Kérjük, hogy a dekoratív védő vakolattal ellátni
kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egyszerre rendeljék meg, mert a
pótrendelésből származó termék színhatásában kismértékben eltérhet, egy felületen esztétikailag zavaró lehet.
A termékhez a feltüntetett mennyiségű vízen kívül más anyagot házilag hozzáadni nem szabad. A termék
felhasználása szakértelmet igényel.

Termékösszetétel:
Akrilgyanta, diszperziós
kötőanyag, pigmentek, víz,
adalékszerek és töltőanyagok
Hígíthatóság:
25 kg vakolathoz legfeljebb
1-2 dl víz
Színezhető:
Peakston és az NCS
színkártyák színeiben

Száradási idő:
Tapintásra kb. 2 óra,
zápor biztos száradás kb.
24 óra, a hőmérséklet és a
páratartalomtól függően

Minőségét megőrzi:
Eredeti csomagolásban, fagytól,
nedvességtől, tűző naptól védve
legalább 2 évig

Anyagszükséglet:
belső felületen:
kb. 1,5- 2,0 kg/m2,
külső felületen:
kb. 2,0- 2,5 kg/m2

Kiszerelés:
25kg légmentesen záró műanyag
vödörben

Megjegyzés:
Ezen a műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk szerinti tapasztalataink alapján adjuk meg. Az adatokat a mindenkori
építménnyel, alkalmazási céllal és a különleges helyi igénybevételekkel összhangba kell hozni. Kritikus alkalmazási terület esetén
próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében.
A munkatársaink által adott, az adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában
megerősítésre kerülnek. Minden esetben az általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni.

