a bevált minõség magyarul

FA L O N P O R G L E T T
Felületkiegyenlítõ és felületképzõ fehér színû
bel- és kültéri porglett
VÉKONYRÉTEGÛ, szemcseméret max. 40 mikron
VASTAGRÉTEGÛ, szemcseméret max. 200 mikron
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
Cementet és korszerû mûgyanta diszperziót is tartalmazó, por
alakú felületkiegyenlítõ anyag. Kétféle szemcsemérettel kapható.
– A max. 40 mikron szemcsenagyságú, max. 1,0 mm rétegvastagságban alkalmazható VÉKONY glett, szemcsefinomságából következõen elsõsorban beltéri felhasználásra javasolt. Kis fajlagos anyagszükségletének köszönhetõen kiadóssága rendkívül jó.
– Az egy munkamenetben 3-4 mm-es rétegvastagságban
is alkalmazható VASTAG változat max. szemcsemérete
200 mikron. Bel- és kültérben egyaránt alkalmazható.
MÛSZAKI JELLEMZÕK

Termékjellemzõk/
Mértékegység

Falon Porglett
Vékonyrétegû

Vízigény (m/m%)

40-45

Falon Porglett
Vastagrétegû
30-35

Pihentetési idõ (perc)

10-15

Bedolgozhatósági idõ (20 °C-on) (óra)

kb. 3

Száradási idõ (óra)

1-4

Átkeményedési idõ (20 °C-on, 1mm) (óra)
Tapadószilárdság (N/mm )
(alapozott felületen)

kb. 24

2

Maximális rétegvastagság:
– egy rétegben (mm)
– több rétegben (mm)

> 0,5 fölött
1,0
-

4
10-12

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Lakó és középületek falazatainak felületkiegyenlítésére, felületképzésére bel- és kültérben, beton, tégla, vakolat és gipsz felületeken. Párás, nedves környezetben is (konyha, fürdõszoba,
stb.) alkalmazhatók. Az alapfelület nedvességtartalma 3-4
m/m%, szilárdsága legalább Hvb 7-es minõségnek megfelelõ legyen. A beton vagy vakolattal ellátott alapfelületnek legalább 14
napos korúnak kell lennie. Munkavégzés közben az alapfelület
hõmérséklete és az átlagos léghõmérséklet +5°C fölött legyen.
FELHASZNÁLÁS
Felület elõkészítés: A laza, porló részeket/réteget el kell távolítani. Az alapfelület 4-5 mm-t meghaladó síkbeli egyenetlenségeit hagyományos, illetve gyorskötõ javítóhabarccsal lehet megszüntetni. A felületet portalanítani kell.
Minden esetben célszerû, erõsen szívó felületeknél azonban
különösen fontos a glettelendõ felület alapozása Vliesin Fixatív
és víz 1:3 arányú elegyével, vagy vízzel 1:1 arányban hígított
Barra Emulzióval. A glettanyagot az alapozó megszáradása
elõtt, a még nedves felületre kell felhordani.
Anyagelõkészítés: 1 kg poranyagot típusától függõen 3-3,5 dl,
illetve 4-4,5 dl vízzel kell bekeverni. Mindig az elõre kimért
mennyiségû vízhez kell a port adagolni. Kisebb mennyiséget
(1-2 kg) kézzel keverhetünk, nagyobb mennyiséget fúrógépbe
fogott keverõszárral kell összekeverni. Keverési idõ: 2-4 perc.
10-15 perc pihentetés után újbóli átkeverés szükséges. A jól
bekevert glettanyag csomómentes. Bedolgozhatósági ideje:
kb. 3 óra
Felhordás: Kisebb felületekre kéziszerszámmal, nagyobb,
egybefüggõ felületekre gépi szórással célszerû felhordani. Egy
munkamenetben legfeljebb a mûszaki adatoknál feltüntetett
maximális rétegvastagságú bevonat készíthetõ. Ennél nagyobb vastagság csak többrétegû felhordással biztosítható. Az

TERMÉKISMERTETÔNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 FEBRUÁRJÁBNAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETÕ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVÔSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETÔK.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!
A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELÔ ÉPÍTÔIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELÔZETESEN GYÔZÔDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A
KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETÔBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRÔ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELÔS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetõinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu címû honlapunkon.
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FA L O N P O R G L E T T
Felületkiegyenlítõ és felületképzõ fehér színû bel- és kültéri porglett
egyes rétegek felhordása között 1-4 óra száradási idõ szükséges. A száradási idõ és így a bevonat csiszolhatósága függ a
hõmérséklettõl, a levegõ páratartalmától és a bevonat rétegvastagságtól, 1-2 mm vastagság esetén (20 °C-on) a felület
1-2 óra múlva átcsiszolható.
A friss bevonat utókezelést nem igényel, de a gyors kiszáradástól (erõs napsütéstõl, túlzott melegtõl, illetve gyors felmelegedéstõl, huzattól) óvni kell. Az átvont felületet néhány napig fagyhatás nem érheti. A simított felület (kb. 1 mm-es bevonat esetén,
20°C-on) néhány óra múlva bármilyen diszperziós festékkel
vagy szilikát festékkel átfesthetõ, illetve tapétázható.
Anyagszükséglet:
VÉKONY változat: 0,3-0,5 kg poranyag/m2
VASTAG változat: kb. 1,6 kg poranyag/m2/mm
MUNKAVÉDELEM, TÛZVÉDELEM
A Falon Porglett felhasználása során a cementre, ill. a cementtartalmú termékekre vonatkozó elõírásokat kell figyelembe
venni. Munkahelyi megengedett porkoncentráció: (totálpor)
max.:10 mg/m3.
A fej fölött történõ munkavégzéskor és különösen gépi szórás
esetén védõszemüveg viselése ajánlott.
Általános védõ és higiéniai intézkedések tekintetében a szakmai biztonsági intézkedéseket kell betartani.
Tûzvédelmi szempontból speciális kezelést nem igényel, nem
tûzveszélyes készítmény.
EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Elõírás szerinti felhasználás és a poranyagokra, illetve a cementre vonatkozó alapvetõ higiéniai szabályok betartása esetén a termékek az egészséget nem veszélyeztetik. A vízzel
megkevert porglett lúgos kémhatású, bõrre vagy szembe kerülése esetén bõ vízzel azonnal távolítsuk el. Élõvízbe, csatornába, talajba nem kerülhet.

Veszélyességi besorolás
Falon Porglett Vékony
Xi
Veszélyes összetevõ:
– fehér portland cement
(EINECS-szám:266-043-4) kb.10 tömeg%
– kálcium-hidroxid
irritatív
vízoldható Cr (VI)
(EINECS-szám:215-137-3) kb. 4 tömeg%
tartalom ≤ 2 ppm
R36
R43

Szemizgató hatású.
Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet).

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTÔANYAGIPARI ZRT.
ÉPÍTÉSI MÛGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.
TELEFON: +36 1 215-7370
FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU

www.kemikalrt.hu
VEVÔSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei:
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és
szem-/arcvédõt kell viselni.
S46
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,
az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni.
Falon Porglett Vastag
Veszélyes összetevõ:
Xi
– fehér portland cement
(EINECS-szám:266-043-4) kb. 8 tömeg%
– kálcium-hidroxid
irritatív
(EINECS-szám:215-137-3) kb. 4 tömeg%
vízoldható Cr (VI)
tartalom ≤ 2 ppm

R43

Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet).
Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei:
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és
szem-/arcvédõt kell viselni.
S46
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,
az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A Falon Porglett hulladékká válása esetén vízzel bekeverve, megszilárdulás után,
veszélyesnek nem minõsülõ építési hulladékként kezelhetõ,
ártalmatlanítása ennek megfelelõen történjen.
A 16/2001 (VII.18) KöM rendelet szerint: EWC kód: 17 09 04
A poranyagot alaposan rázzuk ki a papírzsákból, ezt követõen
nem veszélyes hulladékként kezelhetõ a csomagolás.
CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS SZAVATOSSÁGI IDÕ, SZÁLLÍTÁS
Csomagolás: Falon Porglett Vékony: 20 kg szelepes papírzsákban, valamint 4 kg papírtasakban
Falon Porglett Vastag: 25 kg szelepes papírzsákban, valamint 5 kg papírtasakban
Tárolás: Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hûvös, száraz helyen, nedvességtõl védve, élelmiszertõl, takarmánytól elkülönítve. Savaktól elkülönítve kell tárolni.
Szavatossági idõ: Az elõírt tárolási körülmények között a
gyártástól számított 12 hónapig.
Szállítás: A belföldi és nemzetközi elõírások értelmében szállítási szempontból nem minõsül veszélyes árunak.

FORGALMAZZÁK: KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:
– BUDAPEST ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG:
1097 BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: +36 52 471-693
FAX: +36 52 471-714

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA

