Metylan
Crack Filler
Interiérová vyplňovací hmota
Přírodní sádra zesílená vysoce kvalitní
methylcelulózou a umělou pryskyřicí.
METYLAN CRACK FILLER_CZ_0317

VLASTNOSTI
vysoká pevnost
hladký povrch po vytvrzení
nesmršťuje se a netáhne
v jednom pracovním úkonu se dá nanést
až centimetrová tloušťka
vynikající přilnavost, např. při pracích nad hlavou
ideální jako podklad před tapetováním
s lepidly Metylan (nerozpouští se)
přetíratelná disperzními barvami a laky
po zaschnutí je bílá
tapetovat lze po asi 60 minutách
brousitelná
snadno zpracovatelná

OBLASTI POUŽITÍ
Na přípravu podkladů před tapetováním a natíráním v interiérech. Na vyplňování puklin, děr, jakož i mezer u sádrokartonu a jiných stavebních panelech, na vyhlazení stěn a stropů,
kotvení hmoždinek a na modelování. použitelný na všech
čistých a nosných podkladech jako kámen, omítka, zdivo,
beton a plynobeton, tlumící desky, a sádrokarton. Nevhodný
na sklo, různé umělé hmoty, dřevo, kovy a trvale vlhké podklady.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být pevný, čistý, suchý a nosný. odstraňte oddělující substance, prach, nečistoty nebo zbytky mastnoty. zcela vysušená. Při vyplňování mezer sádrokartonových desek
Odstraňte všechny tapety a syrová vlákna pomocí Metylanu nemusíte používat vyztužovací pásy, když jsou hrany desek
Odstraňovač tapet.
příslušně naformované / uchyceny. Používejte pouze čisté nádoby a nástroje bez rzi.

ZPRACOVÁNÍ

Metylan Crack Filler výplňovou hmotu namíchejte podle účelu
použití (viz. mísící poměry) a rychle promíchejte. zpracovatelná je po dobu cca 60 min., pak rychle tuhne. při vyplňování
děr a trhlin natlačte Metylan Crack Filler výplňovou hmotu
do prohlubní a přebytečný materiál rovnou setřete. při osazování hmoždinek je zatěžujte až po úplném vytvrzení. Metylan
Crack Filler výplňovou hmotu nanášejte zednickou lžící a poté
rovně stáhněte. Při osazování sádrokartonových desek nebo
stěnových desek naneste Metylan Crack Filler výplňovou hmotu v bodech na zadní stranu desek, desku přitlačte a řádně
nastavte. Před dalším zpracováváním musí být nanesena vrstva

Počet
objemových
dílů vody

Počet
objemových
dílů
Crack Filleru

Vyplňování děr a trhlin

1

1,5–2

Pro rovnání povrchu

1

2

Hlubší trhliny

1

2

Modelování

1

2–2,5

Oblast použití

Nářadí je třeba opláchnout vodou před zatvrdnutím směsi.

OBALY A LIKVIDACE ODPADU
Vytvrzené zbytky produktu můžete přidat do komunálního /
stavebního odpadu v souladu s místními předpisy. Nádoby
odevzdávejte k recyklaci jen zcela vyprázdněné, bez zbytků
produktu.

SKLADOVÁNÍ
Při správném skladování v řádně uzavřeném stavu v chladu
a suchu nepodléhá expiraci. Chraňte před vlhkem.

BALENÍ
krabice 0,5 kg / 1,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE
Surovinová báze:
		
		
Hustota:
Teplota při zpracování:
		
Barevný odstín:
Doba zpracování:

prášková stěrková hmota s obsahem
sádry (s kvalitním methylcelulosy
a umělou pryskyřicí)
700 g / l
více než + 5 ° C
(teplota podkladu a místnosti)
bílý
cca 60 min. při 20 ° C

UPOZORNĚNÍ:
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření
či ověřit uvedené informace.

Distributor:

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
www.metylan.cz
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