Informaţii Tehnice
Alpina SockelQuarz
Alpina SockelQuarz fein
Tencuială din piatră naturală pe bază de dispersie din răşini sintetice pentru
acoperiri decorative ale suprafeţelor interioare şi exterioare.

Descrierea produsului
Domeniu de utilizare:
Acoperiri decorative de exterior din piatră
naturală, pe bază de dispersie din răşini
sintetice pentru socluri de faţade, stâlpi,
zone frontale ale balcoanelor şi teraselor,
ancadramente de uşi şi ferestre, sisteme
de termoizolaţii, etc.
Liant: Acrilat pur.
Proprietăţi:
Rezistenţă mecanică ridicată la zgârieturi
şi lovituri, neinflamabilă, capacitate de
difuzie la vaporii de apă şi dioxid de
carbon, rezistenţă la intemperii, uşor de
curăţat prin spălare.
Date tehnice:
Alpina
SockelQuarz:
Densitatea
materialului în stare proaspătă: 1,8
kg/dm3; Absorbţia de apă: Clasa W2.
Valoarea de rezistenţă la difuzia vaporilor
de apă: clasa V2. Aderența: >= 0,65 MPa

Sfaturi legate de siguranţă:
R52/53 Nociv pentru organismele
acvatice, poate provoca efecte adverse
pe termen lung asupra mediului acvatic.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S26 La contactul cu ochii, se spală
imediat cu multă apă și se consultă
medicul. S28 La contactul cu pielea, se
spală imediat cu multă apă și săpun.
S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A
se evita dispersarea în mediu. S39 A se
proteja corespunzător ochii/fața. S62 În
caz de înghițire, a nu se provoca voma;
se consultă imediat medicul și i se arată
ambalajul (recipientul) sau eticheta. S23
A nu inspira vaporii/aerosolii formați la
pulverizare.

Alpina SockelQuarz fein: Densitatea
materialului în stare proaspătă: 1,7
kg/dm3; Absorbţia de apă: clasa W2.
Rezistența la difuzia vaporilor de apă:
clasa V2. Aderența: >= 0,3 MPa
Consistenţă:
Sub formă de pastă. Material gata
preparat pentru aplicare.
Nuanţă:
Alpina SockelQuarz: Steingrau, Klinkerrot,
Dolomitbraun,
Bergbraun,
Kaffeebraun
Alpina Buntsteinputz fein: Capuccino
Depozitarea:
La loc răcoros, ferit de îngheţ. Produsul
sigilat poate fi depozitat timp de 24 luni.

Ambalaj: 25 KG

Ambalare:
Alpina SockelQuarz 25 kg
Alpina SockelQuarz fein 25 kg

Dezafectare:
Se reciclează numai ambalajele goale.
Resturile lichide de material se
dezafectează conform prevederilor legale
ca deșeuri de vopsele pe bază de apă,
resturile uscate de material ca vopsele
uscate sau gunoi menajer. C.

Este un produs recomandat a fi aplicat
doar de către profesionişti !

Aplicare
Componenţa straturilor:
Alpina
SockelQuarz
şi
Alpina
SockelQuarz fein se aplică cu fierul de
glet drept, la granulaţie, şi se netezeşte
ud pe ud într-o singură direcţie.
Pentru a se evita apariţia înnădirilor
(îmbinări între straturi) se vor aloca un
număr
suficient
de
muncitori
corespunzător mărimii obiectivului pentru
ca materialul să fie aplicat pe toată
suprafaţa „ud-în-ud”. Se va lucra
întotdeauna suprafeţele în întregime, fără
întrerupere.
La folosirea de materiale naturale pot
apărea mici fluctuaţii de culoare. De
aceea, pe suprafeţe alăturate se va
aplica doar material aparţinând aceleiaşi
şarje de producţie iar materialele care
provin din şarje diferite se vor amesteca
între ele.
Procedeul de aplicare:
Sunt valabile instrucţiunile generale de
aplicare a tencuielilor structurabile Alpina.
Grunduire:
Alpina SockelQuarz şi SockelQuarz fein
necesită
întotdeauna
o
grunduire
prealabilă. Suprafaţa se grunduieşte cu
Alpina Putzgrund, dacă e posibil nediluat,
într-o culoare asemănătoare cu cea a
stratului final, aplicându-se cu rola.
Grundul se lasă să se usuce bine.

Consum:
Alpina Putzgrund:
cca. 220 g/m 2
Alpina SockelQuarz:
cca. 5-6 kg /m2
Alpina SockelQuarz fein:
cca. 3-4 kg /m2
Temperatura minimă de aplicare:
A nu se aplica la o temperatură sub +7°C
(mediu, material, suprafaţă suport), sau
sub acţiunea directă a razelor solare, în
condiţii de vânt foarte puternic, ploaie
fără a se lua măsuri preventive, umiditate
ridicată a aerului, ceaţă! Aceste condiţii
trebuie să persiste cel puţin încă 2 zile
după aplicare. Atenţie la îngheţul de
peste noapte.
Timp de uscare:
La +20°C şi 65% umiditatea relativă a
aerului, Alpina SockelQuarz şi Alpina
SockelQuarz fein este uscat după
aproximativ 24 ore. Uscat în profunzime
şi posibilitatea aplicării unui nou material
după 2-3 zile.
Tencuiala se usucă fizic prin crearea de
film a dispersiei şi prin evaporarea apei
din material. În special în sezonul rece
precum şi în cazul umidităţii crescute
aceşti timpi de uscare se prelungesc.
Curăţirea instrumentelor de lucru: Se
curăţă imediat după utilizare, cu multă
apă.

Suprafeţe recomandate:
A se vedea Domeniul de utilizare a
produsului. În zona soclului, Alpina
SockelQuarz şi SockelQuarz fein va fi
aplicat numai pe tencuieli de ciment sau
pe stratul de armare a sistemelor de
termoizolaţie.
Pregătirea stratului suport:
Suprafeţele trebuie să fie curate, lipsite
de substanţe de separare, să nu se
descompună, să fie uscate şi să nu
conţină substanţe care duc la lipsa
aderenţei. Tencuielile noi se vor lăsa să
se usuce timp de 3-4 săptămâni. La
aplicarea în cadrul sistemelor de
termoizolaţie, stratul de armare trebuie
sa fie bine întărit şi uscat.
Pregătirea materialului:
Alpina SockelQuarz şi SockelQuarz fein
sunt gata pregătite pentru aplicare. În
cazul temperaturilor ridicate este posibilă
o ajustare a consistenţei prin adăugarea
de puţină apă.

Indicaţii speciale:
Pe perioada de uscare, pentru a se evita
ca suprafaţă să fie udată de ploaie, dacă
este cazul, suprafaţa se va proteja cu
panouri. Alpina SockelQuarz nu este
destinat suprafeţelor orizontale cu
acumulare de apă.
Date privind consumul:
Alpina Putzgrund:
cca. 220 g/m2
Caparol Buntsteinputz:
cca. 5,5 kg /m2
Caparol Buntsteinputz fein:
cca. 3,5 kg /m2
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produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare.

În cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea.
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