Antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel Sanierputz“
Bendra informacija
Antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel Sanierputz“ dėl
didelio vandens imlumo ypatingai tinka drėgnų patalpų oro
drėgnumo laipsnio normalizavimui. Paviršiuje susidaręs
drėgmės kondensatas tuoj pat sugeriamas. Tai išbandyta
sanacijos (išgydomoji) priemonė nuo pelėsių apnikimo. Šis
natūralių mineralinių medžiagų antikondensacinis tinkas yra
vienintelis šios rūšies biologinis statybinis produktas.

Savybės

—milteliai maišomi su vandeniu;
—baltas, grynai mineralinis aukštos kokybės skiedinių grupės
P1a tinkas iš orinių kalkių, marmuro miltelių ir išpūstų taip
vadinamų „išplėstų vermikulitų“ [(pranc. vermikulite < lot.
vermiculus–kirmėlaitė), mineralas, magnio ir geležies
aliumosilikatas];
—grūdelių maks. dydis 1,5 mm;
—vandens imlumas 1,0 l / m2, esant 3 mm sluoksnio storiui;
—turi difuzinių savybių;
—be konservantų;
—galima tonuoti iki 5% svorio žemės ir mineraliniais
pigmentais;
—daugelį kartų galima dengti Kreidezeit kalkinias dažais
„Sumpfkalkfarbe“.

Vartojimas

Tinka visiems mineraliniams, tvirtiems, sugeriantiems,
neturintiem laisvų dalių, vidaus paviršiams, pvz.,
padengtiems kalkių, kalkių ir cemento, kalkių ir gipso,
cemento tinku, o taip pat mūro ir akmens paviršiams. Netinka
dengti gipso tinko, gipso kartono, gipso plaušo plokštes.
Dažymui naudoti išimtinai Kreidezeit kalkinius dažus
„Sumpfkalkfarbe“ (Art. 886, 888), nes kita dažymo struktūra
pakenktų tinko funkcionavimui.

Sudėtis

Marmuro kalkių hidratas, marmuro grūdeliai, „išplėsti
vermikulitai“, celiuliozė.

Tinko sumaišymas

Miltelius išmaišyti nustatytame švaraus šalto vandens kiekyje,
naudojant dažų maišytuvą (gręžtuvą su maišikliu). Leisti apie
15 min. išbrinkti ir prieš naudojimą dar kartą gerai išmaišyti.

Patarimas. Tinką užmetant ir tuoj pat išlyginant „dantyta“ mente
(8 x 8 mm) gaunamas apie 3 mm storio sluoksnis. Sustingus,
būtina pašiaušti kempine.
Ypatingas nurodymas. Tinkas rišimosi laikotarpiu (2-3 dienos)
turi džiūti lėtai, todėl būtina 1-2 kartus lengvai sudrėkinti. Imtis
džiūvimą lėtinančių priemonių. Skersvėjai ir tiesioginiai saulės
spinduliai neleistini. Tinkavimo ir tinko kietėjimo metu privaloma
ne žemesnė kaip 7°C temperatūra. Maksimalus sluoksnio storis 5
mm. Geriausi rezultatai pasiekiami, esant aplinkos temperatūrai
8-20°C.

Pakuotės

Art. 168.1 2,5 kg;
art. 168
25 kg.

Suvartojimas

1 maišo (25 kg) miltelių pakanka 8-9 m2 (3 mm storio sluoksniui),
atitinkamai apie 1,0-1,2 kg / m2 tinko storio 1 mm.

Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti vandeniu.

Laikymas

Vėsioje (>0°C) sausoje vietoje laikomi milteliai gali būti patvarūs
mažiausia 2 metus. Sumaišytas tinkas uždengtas folija gali būti
laikomas dar keletą dienų.

Utilizacija

Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti. Sausus galima išmesti
į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų
surinkimo punktą.

Ženklinimas
Xi, dirginantis.

Darbo saugos nurodymai
Produktas yra šarminis, dirgina odą, akis ir gleivinę. Rimtas
pavojus akims. Dirbant būtina naudoti apsauginius akinius ir
pirštines. Odos apsaugai naudoti riebų kremą. Patekusius ant
odos tinko purslus nuplauti vandeniu. Patekus į akis, tuoj pat
plauti jas su atmerktais vokais keletą minučių po tekančio
vandens srove ir kreiptis į gydytoją. Neįkvėpti dulkių. Galimi
alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Vandens poreikis

0,50-0,55 l / kg miltelių. Paruoštas tinkas natūraliai tirštėja.
Geriausiai tinką iki reikalingo klampumo konkrečiam paviršiui
maišyti vietoje ir vandens kiekį galima, reikalui esant, šiek tiek
padidinti.

Paviršiaus paruošimas

Pagrindas privalo būti švarus, sausas, tvirtas, neriebaluotas,
neturėti dažus praleidžiančių ir dažančių medžiagų;
—sugeriančius pagrindus reikia prisotinti švariu vandeniu,
geriausiai kalkiniu aglomeruotu vandeniu „Sinterwasser“ (Art.
169);
—senus nelaikančius dažus pašalinti;
—tapetų klijų likučius kruopščiai nuplauti;
—byrančius paviršius nuodugniai nušluoti;
—nubėgimus rišamosiomis medžiagomis įsodrintose vietose
pašalinti;
—alyvos likučius nuo betono pašalinti;
—silpnai besilaikantį tinką bei mūrą nuardyti ir atitinkamomis
medžiagomis atstatyti;
—pelėsiais apimtus plotus nuvalyti sodos šarmu „Sodalauge“
(Art. 993).

Tinkavimas
Tinkas „Schimmel Sanierputz“ dengiamas ant sudrėkinto
pagrindo paprastai, naudojant nerūdijančio plieno glaistiklį
arba „dantytą“ mentę.
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