Saten
Рівномірний білий колір
Полегшене шліфування

Товщина шару нанесення – від 0,1 до 3 мм
Розхід води – 6 – 6,5л/10 кг
Розхід матеріалу – 1 кг/м2 на 1 мм
Час роботи – 60 хв
Висихання – до 24 год.
ЗАСТОСУВАННЯ
PLATÓ Saten – це cуха шпаклювальна суміш на
основі гіпсового в’яжучого зі спеціальними
домішками, призначена для фінішної обробки
гіпсокартонних плит, гіпсових, цементних та
вапняних штукатурок, а також гладких бетонних елементів для отримання високоякісної
поверхні під фарбування, шпалери та інші
декоративні покриття. Завдяки спеціальним
домішкам, після повного висихання шпаклівка
легко піддається сухому шліфуванню. Суха
суміш PLATÓ Saten призначена для ручного
нанесення всередині приміщень.

Температура основи та повітря в приміщенні повинна бути не нижче +5°С, відносна вологість – до 60%.
Основа повинна бути сухою, міцною,
ретельно очищеною від пилу, бруду,
масляних і бітумних плям.
Поверхні з підвищеним водопоглинанням
потрібно попередньо обробити глибокопроникною ґрунтовкою для зниження та
вирівнювання поглинаючої здатності основи
та для запобігання нерівномірного тужавлення розчину.

• Суху суміш PLATÓ Saten засипати в ємність
з чистою холодною водою (у пропорції 1 кг
суміші приблизно на 0,6-0,65 л води) та
перемішати будівельним міксером до
утворення однорідної гомогенної консистенції.
Рекомендується використовувати міксер на
низьких обертах.
• Після п’ятихвилинної витримки суміш
повторно перемішати. Не слід додавати
воду або суху суміш в розчин після перемішування.

• Приготовлений розчин нанести на поверхню
протягом 60 хвилин після зачинення водою
та розрівняти за допомогою шпателя або
правила.
• Рекомендується використовувати лише
чисту посудину та інструменти.
• Товщина одного шару нанесення - до 3 мм.
При необхідності слід нанести другий шар
шпаклівки, але після повного висихання
попереднього шару.
• Час висихання – приблизно 24 години
в залежності від товщини шару, температури
та вологості повітря в приміщенні.
• Після повного висихання поверхня легко
піддається сухому шліфуванню шліфувальним
папером або сіткою.
• Всі наступні роботи (обклеювання шпалерами, фарбування тощо) слід проводити
тільки після повного висихання шпакльованої поверхні.

ВИТРАТА МАТЕРІАЛУ
1 мішок суміші (25 кг) на 25 м2 поверхні при
товщині шару 1 мм.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

1. Уникайте скупчення пилу в повітрі за допомогою
засобів пиловидалення.
2. Забезпечуйте відповідну вентиляцію на робочому
місці.
3. Уникайте потрапляння продукту в очі та на шкіру,
а також уникайте вдихання пилу, застосовуючи
відповідні засоби індивідуального захисту: захисні
окуляри, рукавиці, захисний одяг та респіратор
(мінімум типу Р-2).
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Завжди застосовуйте відповідні загальні та особисті
захисні заходи під час механічної обробки подібних
продуктів, а саме:

Шпаклівка гіпсова
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Оскільки цей продукт виготовлено з мінеральної
сировини, він може містити незначну кількість кварцу.

Saten
для

Гарантійний термін зберігання сухої суміші
PLATÓ Saten - 6 місяців з дня виготовлення за
умови зберігання в неушкодженій упаковці на
піддонах в сухому та закритому приміщенні.
Незадовільні умови складського зберігання
або перевищення терміну використання призводять до втрати PLATÓ Saten своїх якісних
властивостей.
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