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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА

ФАСАДНА МАЗИЛКА БОНД B270

Описание на продукта:
Високоефективна дишаща суха структурна мазилка на база бял портланд цимент, минерални пълнители и специални полимерни добавки.

Състав:
Бял портланд цимент , строителна креда/мраморно брашно/, полимерни подобрители (полимер на прах и фино диспергирана карбоксиметилцелулоза).
Свойства:
Служи като защитно покритие на намиращите се под нея слоеве на топлоизолационната система. Едновременно защитава от атмосферни и механични въздействия и спомага за безпрепятствено преминаване на водни пари от вътрешността на сградата на вън.
Приложение:
Използва се  като трайно защитно покритие с релефна структура върху фасадни стени и като декоративно завършващо покритие на вътрешни стени и тавани
Предлага се в бял цвят и под номера отговарящи на няколко цветни нюанса. В зависимост от размера на структурните зърна определящи релефа, мазилката се произвежда в 4 разновидности: 1,5мм., 2мм., 3мм. и Гладкозърнеста структура 1,5мм.
Основни качества:
Лесно за нанасяне
Отлично сцепление с основата
Без мирис
Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии
Безопасна за човешкото здраве
Безвредна за околната среда
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

БДС EN 998-1 
Якост на натиск
≥ 6 за категория CS ІV
Якост на сцепление при опън с бетон 
БДС EN 1015-12:2003
Коефициент на водна абсорбция
C < 0,4 за категория W1

Опаковка:
25 кг. ± 1 %
Условия на съхранение:
В сухи и проветриви помещения върху дървени палети или скари
Срок на годност:
12 месеца от датата на производство в оригинална неразпечатана опаковка
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Температура на нанасяне:
От + 5 до + 25оС При други климатични условия времето за втвърдяване и съхнене се скъсява или удължава.
Относителна влажност (50 ± 5) %
Инструменти за нанасяне:
Метална мистрия, шпакла
Разреждане:
От  30 до 35 % от теглото или по допълнителни указания на Производителя
Почистване на инструментите:
С вода
Теоритична покривна площ:
- при едрина на зърното 1.5мм. -10-11кв.м. с една торба от 25кг.
- при едрина на зърното 2мм.-9кв.м. с една торба от 25кг.
- при едрина на зърното 3мм.-7кв.м. с една торба от 25кг.
-при гладкозърнеста структура 1.5мм.-10-11кв.м. с една торба от 25кг.

Практическа покривна площ:
Практическата покривна площ зависи от грапавината, вида и порьозността на субстрата, както и от начина и условията на нанасяне.
Условия на съхнене при нормални условия:

Да се пази от пряко слънцегреене, валежи от дъжд и силен вятър: около 24 часа.

Качество:
Фирмата притежава разработена и внедрена система за производствен контрол и лаборатория, която контролира качеството на входящите суровини и изходящите готови продукти.
Подготовка на основата:
Основата трябва да е предварително обезпрашена и суха. Основата трябва да бъде шпаклована, здрава, суха и равна, без пукнатини, прах, мазни петна или люспи от стара боя. Да е стабилна и да не се огъва. Преди работа със СТРУКТУРНА МАЗИЛКА БОНД B270 стените трябва предварително да се грундират с дълбокопроникващ грунд BOND B220. Мазилката се нанася по-лесно върху грундирана основа. Грундът служи за допълнително заздравяване и обезпрашаване на повърхността и намалява водопоглъщащата способност на основата. Не на последна място – правилният грунд не запечатва основата и осигурява свободно преминаване на водните пари отвътре навън. Препоръчва се използването на продукти от един и същ производител.

Приготвяне на продукта:
Към една опаковка СТРУКТУРНА МАЗИЛКА БОНД B270 от 25кг. се добавят 5-6 литра чиста вода и се разбърква до получаване на еднородна смес. При необходимост се добавя още вода до достигане на работна консистенция. След това готовият  разтвор се оставя да престои 2-3 минути, за да се разтворят напълно химическите добавки. Разбърква се повторно и така приготвената структурна мазилка е готова за употреба в рамките на 1 час. По време на работа полученият разтвор трябва да се разбърква периодично.
Работа с продукта:
Така приготвената мазилка се нанася с помоща на маламашка в една избрана посока, заглажда се като се отнема излишния материал. Дебелината на нанесения слой се определя от големината на надиращия камък(1,5мм., 2мм., 3мм.). В зависимост от желаната структура, нанесената мазилка се структурира с помоща на дървена или пластмасова маламашка чрез хоризонтални, вертикални или кръгови движения.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Препоръки на производителя:
Да се работи само в температурния интервал +5° C и +25° C.
Така приготвената мазилка трябва да се употреби в рамките на 1 час.
Забранява се добавянето на други компоненти към мазилката, така могат да се нарушат нейните качества.
Стените върху които е положена прясна мазилка, да се защитят от дъжд, вятър, силно слънчево греене и замръзване до 24 часа след нанасянето.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:


Законови норми:
Потребителя на този продукт трябва да се придържа към националните наредби и закони за безопасност на труда.
Мерки за първа помощ:
Контакт с кожата
Измийте старателно с вода и сапун. За предпочитане е с топла вода, ако има такава.
Контакт с очите
Промийте очите с много вода. Ако раздразнението не премине, консултирайте се с лекар.
Транспорт:
Продуктът не е класифициран при никой начин на транспорт
Нормативност:
БДС EN 998-1 
Безопасност и екология:
Описание: Портландциментов клинкер-концентрация повече от 20%тегловни части
CAS-№65997-15-1
EC № 266-043-4
Сухите смеси и отпадъци от неизползваните строителни разтвори  да не се изхвърлят в почвата и водата.
Знаци и символи за опасност, фрази за риска и съвети за безопасност:
Класификация по 67/458(EES)
Xi дразнещ
Рискови фрази:R-фрази
R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата
R41 Опасност от сериозно увреждане на очите
R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата

Класификация по 1272/2008 (CLP)
Опасност-клас,категория
STOT SE 3-еднократна експозиция, дразнене на дихателният тракт, кат.3
Кожно дразнене-2
Сериозно дразнене/увреждане на очите-1
Повишена чувствителност на кожата-1В
Предупреждения за опасност:
Н318-Причинява сериозно увреждане на очите
Н315-Причинява дразнене на кожата
Н302-Вреден при поглъщане
Н412-Вреден за водните организми с дълготраен ефект
Н335-Може да причини дихателно дразнене
Н317-Може да причини алергична кожна реакция



