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Подложка:
Основата трябва да бъде
носимоспособна, суха и равна. Вратите и
прозорците да се защитят с фолио. При
силно слънце фасадата да се защити от
слънчевите лъчи. Основата да се
грундира с Knauf Putzgrund - Fassade и да
се остави да изсъхне в продължение на 24ч.

Описание на продукта

Срок на употреба:
12 месеца

Съхранение: 
на палети, на сухо, в оригиналната
опаковка

Опаковка:
Чувал: 25kg
Палет: 1200kg

SP 260 е фабрично приготвена минерална 
тънкослойна завършваща мазилка за 
фасади с драскана структура.

Зърнометрия:  1,5mm
Номер на материала: 246699
EAN:    8606105251174

Зърнометрия:   2,0mm
Номер на материала: 239331
EAN:    8606105251167
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В процеса на работа температурата на
материала, на въздуха и на
подложката трябва да бъде между +5
и +25 0С.
Обработените повърхности да се
защитават от пряко слънчево лъчение,
дъжд и други небагоприятни
климатични влияния.

Подготовка

Употреба:
Нанесете материала с дебелината 
на зърнометрията и структурирайте с 
пластмасова маламашка. Свързвайте 
отделните участъци, докато материала 
е пресен. Не обработвайте вече 
структурираните повърхности. След 
изсъхване на завършващия фасаден 
слой нанесете силиконова Knauf боя.

Материалът /25Kg/ да се изсипе в 6,8l 
вода, да се разбърка до получаване на  
хомогенна смес.
След 15мин. разбъркайте още веднъж. 
Когато мазилката е прясно нанесена, да се 
предпазва от влиянието на студа и бързо 
изсъхване.

Забележка

Разходни норми:

Описание Гранулация Дебелина Разход  Покрива
     на слоя  kg/m2  m2/ чувал

SP260  1,5mm  1,5mm  ok. 2,3  ok. 11,0
SP260  2,0mm  2,0mm  ok. 2,9  ok. 8,6


