AQUAPANEL®

Masă de şpaclu AQUAPANEL®
pentru rosturi
Pe bază de ciment pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor

Fii sigur,
alege AQUAPANEL®
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Domeniul de utilizare

Temperatura de punere în operă

Masa de şpaclu AQUAPANEL pt. rosturi – de culoare gri, este o masă de șpaclu
pe baza de ciment pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor de ciment AQUAPANEL®
cu banda de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10cm lățime).
®

Suprafața suport/Tratarea prealabilă a suprafeței
Suprafața plăcilor de ciment AQUAPANEL trebuie să fie curată, fără praf,
uscată.
®

Prepararea materialului

Temperatura materialului, a mediului înconjurător și a suprafeței stratului suport
trebuie să fie > +5°C.

Depozitare
■ 20 kg/sac
■ S acii se vor păstra la loc uscat, în ambalajul original, sigilat,ferit de intemperii.
■ Timp de depozitare circa 12 luni
Cod articol: 131094

Se amestecă 20 kg de material “Masa de şpaclu AQUAPANEL ® pt. rosturi” în
cca. 6,8 l de apă rece și curată.
Se recomandă un mixer de amestecat cu o turațtie de circa 600 rot/min.
Se vor utiliza un recipient curat și unelte curate.

Punere în operă
Unelte: Mistria/Drisca/Spaclul
Rosturile plăcilor de ciment se umplu cu material, se aplică banda de armare
AQUAPANEL® pentru rosturi și se înglobează în material cu șpaclul. Înainte de
aplicarea unui nou strat de material, stratul anterior trebuie să fie întărit și uscat.
Capetele șuruburilor se vor spaclui de asemenea. Micile neplaneitati se vor
înlătura prin șlefuire.
Sculele si uneltele se vor spala cu apă imediat dupa utilizare.

Necesar de material
■ Rosturi: cca. 0,7 kg/m 2

Timpul de lucru
Timpul de lucru cu materialul amestecat este de cca. 45 de minute, în funcție de
temperatură și de condițiile atmosferice. Uneltele și recipientele murdare reduc
semnificativ timpul de prelucrare al materialului. Materialul nu se va mai utiliza
după începutul prizei.

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de construcţie de la stadiul de proiect până la finalizare.
Plăcile, accesoriile şi serviciile AQUAPANEL ® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul dumneavoastră se va materializa
aşa cum vă doriţi.
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Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere
în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în
fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile
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