COLOR LEPILNA MALTA EPS
PODROČJE UPORABE:
COLOR LEPILA MALTA EPS se lahko uporablja kot:
•
lepilo za lepljenje stiropornih plošč na mineralne podlage iz betona starega najmanj 2 meseca, opeke, ometa, ytonga, salonita in druge
podlage
•
malta za polaganje steklene mrežice na toplotno izolacijske plošče (armiranje) in masa za končno obdelavo (glajenje) pred nanašanjem
dekorativnega ometa
TEHNIČNI PODATKI
SESTAVA
EMBALAŽNE ENOTE
UPORABNOST

NAVODILA ZA UPORABO
PRIPRAVA MASE

POGOJI DELA
IZDATNOST
ČIŠČENJE ORODJA

Cement, polnila, dodatki in pesek granulacije do 1 mm
25 kg natronske vreče
Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5 C do +35 C, suh
prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

Ročno ali z električnim mešalnikom vsebino 25 kg vreče zamešajte s približno 6 litri vode, dokler
masa ne postane homogena.
Zmes pustite stati približno 10 minut in jo nato zopet premešajte.
Temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5 C.
Teoretično:
Lepljenje: 4 – 5 kg/m2
Za armiranje in obdelavo: 5 – 6 kg/m2
Z vodo

PRIPRAVA PODLAGE
Podlage morajo biti ravne, čvrste, suhe, čiste in nezmrznjene.
Preverimo nosilnost starega ometa in oprijem ometa na podlagi. Odpadajoč omet odstranimo.
Grobe neravnine izravnamo z osnovnim ometom.
Stare betonske površine očistimo z visokotlačnim razpršilnikom. Gladek beton in nevpojne podlage je potrebno impregnirati.
Stiroporne plošče odprašimo in po potrebi naknadno pritrdimo z mozniki. S podlage odstranimo prah in nečistoče.
NAČIN UPORABE
Lepljenje izolacijskih plošč:
COLOR LEPILNA MALTA EPS nanašajte trakasto na robove plošče in točkasto po sredini plošče. Nato ploščo pritisnite na pripravljeno
podlago.
Armiranje in obdelava izolacijskih plošč:
Na zalepljene plošče po 2 dneh nanesite lepilo v debelini od 2 do 3 mm s kovinsko gladilko. V sveže naneseno lepilo vtisnite steklene mrežice
tako, da se prekrivajo 10 cm.
Po 24 urah nanesite in zgladite še drugo plast lepila.
Na tako pripravljeno podlago po 2 - 5 dneh nanesite COLOR GRUND in po 24 urah še COLOR AKRILATNI OMET.
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