KERAKOLL DESIGN HOUSE

Microresina® New
Vizes bázisú újgenerációs színes Microresina® (mikroműgyanta) a meglévő padlók
felújításához (re-desing), ideális a GreenBuildingnél.
Színes, védő mikroműgyanta a meglévő, kereskedelmi és lakossági használatú, gyalogos forgalomnak
kitett kerámia padlók felújításához (re-desing). Folyamatos, színes védőréteget képez, ideális a
Microresina® Xtreme vagy Microresina® Xtreme Grip védő fedőréteg fogadására. Beltérbe, padlóra.

CHARACTERISTICS

EN 13813

EN 1504-2

A TERMÉK ELŐNYEI
• Könnyen felhordható az Roller Plus termékkel
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• Kiemeli az általa beburkolt anyagok szerkezetét
• Megvédi a felületeket, nem nedvszívóvá, higiénikussá és biztonságossá
teszi őket.
• Nem sárgul

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG
Felhasználható
Kiváló tulajdonságú, színes, vizes bázisú Microresina® (mikroműgyanta) (szín: WR01–WR10) a következőkhöz:
- Microresina®-val (mikroműgyanta) bevont padló
Aljzatok:
- Microresina® Zero
Beltérre, lakossági és kereskedelmi használatú helyiségekben. Alkalmas padlófűtéshez.
Ne használjuk
A Microresina® rendszeren kívül.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előkészítés
Használat előtt keverje fel az A részt. Keverés közben lassan adja hozzá a keményítőszert a következő arányban: A rész : B rész = 10 : 1 (súlyarány) és addig keverje, míg teljesen
homogén nem lesz.
Hígítsa a terméket tiszta vízzel 10 tömegszázalékig, majd újra keverje meg.
A termék bekeverése után, mielőtt felhordaná, hagyja pihenni néhány percig.
A bekevert terméket öntsük az erre szolgáló edénybe, majd hordjuk fel hengerrel.
Bedolgozás
A terméket a padlóra rövid szőrű, Slc® Roller Plus (4 – 6 mm) típusú hengerrel terítsük szét, ügyelve arra, hogy az anyagszükséglet ≈ 0,08 kg/m2 maradjon.
A sarkokat kis hengerrel vagy ecsettel alakítsuk ki, folyamatosan, ahogy haladunk, hogy mindig a friss termékre kerüljön friss.
Ne öntsük a terméket közvetlenül a padlóra, hanem gondosan merítsük be a hengert az edénybe és egyenletesen oszlassuk el a padlón. A terméket nem túl bő mintákban vigyük
fel, keresztezzük a rétegeket és tegyük egyenletessé a terméket, amelynek folyamatosan kell szétterülnie.
Az illesztési területeken ne menjünk végig ismét a hengerrel a már felhordott rétegeken, hanem olvasszuk őket egybe, és minden egyes átfedésnél emeljük fel a hengert, nehogy
hibásan felgyülemléseket vagy anyagtöbbletet hagyjunk.
* ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à
C (fortes émissions).
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A hordozórétegek előkészítése
A Microresina® Zero hordozóréteg a felvitele után 6 órával (+30 °C) – 16 órával (+10 °C) csiszolható. Alaposan elő kell készíteni, ügyelve arra, hogy eltávolítsuk a Microresina®
Zero felhordása után maradt esetleges felgyülemléseket vagy felhalmozódásokat: csiszolja meg csiszológéppel vagy Carboplus Sic 220 dörzshálóval ellátott padlócsiszoló géppel,
amíg egyenletes nem lesz a felület; tisztítsa meg alaposan, és porszívózza fel a csiszolási maradékokat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az egymáshoz kapcsolódó több helyiségben való alkalmazás esetén kerüljük az átfedéseket úgy, hogy minden helyiségbe az ajtókhoz vagy az összekötő küszöbökhöz szüneteket,
megszakításokat iktatunk be, és esetleg papír ragasztószalagot használunk, ahol a fugák szolgálnak megszakításként.
A Microresina® Xtreme (mikroműgyanta) ezt követő felhordási ideje 2 óra (+30 °C) és 3 óra (+10 °C) között. Kerülje az alkalmazást erős napsugárzás esetén. Az alkalmazást
követően a felületeket a réteg teljes száradásáig védeni kell a portól a víztől és a nedvességtől.
Tisztítás
A szerszámok és a Microresina® (mikroműgyanta) maradványok megtisztítása vízzel történik a termék kikeményedése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK
Használat előtt hagyja, hogy a termék felvegye a helyiségek környezeti hőmérsékletét.
Az alkalmazástól számított első 48 órában védjük a kezelt felületeket az esőtől és az erős nedvességtől. Ha a termék egyes rétegének nagyobb a vastagsága, akkor hosszabb a
mélyszáradási idő.
Mindig tiszta edényeket és szerszámokat használjon. Keveréstől számított 90 percen belül használja fel.
A felhordás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a henger alaposan meg van-e tisztítva, nehogy az első felhordási szakaszban hullassa a szálait.
A Kerakoll Design House katalógusban és a www.kerakolldesignhouse.com oldalon található fényképek, valamint a mintákon található színek csupán tájékoztató jellegűek.
A Kerakoll Design House különböző anyagú felületeinél eltérő az árnyalat, a telítettségi fok és a fényesség. Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat
használjon.
A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.
A Kerakoll Design House felületeinek anyagszerkezetét erezett hatások, nemfolyamatos anyagváltakozások és természetes szabálytalanságok jellemzik, amelyek a felületeket a
lerakás során kézműves módon elkészítő munka gyümölcsei.

ÖSSZEGZÉS
Színes, újgenerációs, vizes bázisú Microresina® (mikroműgyanta) mikrofilm a meglévő kétszer égetett, egyszer égetett kerámia, greslap, üvegmozaik, terrakotta, természetes kő és
márvány padlók és betonpadlók újra kialakításához, tűzállósági osztály: Bfl-s1 (EN 13501), középületekben alkalmas csúszásgátló felület (R9 osztály a DIN 51130 szerint), megfelel a
HACCP rendszernek és az Élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendeletnek. Beltéri használatra.
MICRORESINA®_SZÍNES RÉTEG
Színes, újgenerációs, vizes bázisú Microresina® (mikroműgyanta) a meglévő kerámia padlók újraalakításához, a Microresina® hengerrel felvihető, Greenbuilding Rating® 1, gyártja a
Kerakoll Spa, hengerrel felvihető, a kiadóssága ≈ 0,08 kg/m2.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK
színes folyadék
átlátszó folyadék
vödör 2,2 kg
0,22 kg-os palack
≈ 12 hónap az eredeti csomagolásban
a terméknek árt a fagy, tárolja +5 °C felett
A rész B rész = 10 : 1
≈ 90 perc a keveréstől számítva
≈ 30 perc
≈ 2 óra (+30 °C-on) / ≈ 3 óra (+10 °C-on)
+10 °C-tól +30 °C-ig
≤ 75%
≤ 2%
0,08 kg/m2

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása.
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Megjelenés:
- A Rész
- B Rész
Csomagolás:
- A Rész
- B Rész
Tárolás
Figyelmeztetések
Keverék súlyaránya
Keverék felhasználási ideje
Porszáraz
Várakozási idő a következő munkafázis előtt
Alkalmazási hőmérséklet
Relatív környezeti páratartalom
Alapfelület nedvessége
Microresina® kiadóssága

TELJESÍTMÉNY
HIGH-TECH
Megfelelőség

SR-B2,0

EN 13813

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK
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- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- a felvitelkor az aljzat hőmérsékletének +10°C-nál magasabbnak kell lennie
- folyamatosan száraz hordozórétegekre vigyük fel
- védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 6 órában
- ne alkalmazzuk szennyezett vagy laza, málló felületen
- a hulladékkezelést a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük
- a hőmérséklet-ingadozásnak kitett anyagoknál (a szállítás, raktározás, építkezés stb. miatt) a termék szerkezete megváltozhat (pl. kristályosodás, részleges kikeményedés,
cseppfolyósodás felgyorsult vagy késleltetett katalízis). Az esetek többségében ha a termékeket visszahelyezzük az optimális körülmények közé, akkor visszaállnak az eredeti
tulajdonságaik
- a lerakási helyiségekben óvjuk a felületeket és a termékeket a véletlenszerű érintkezéstől
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 januárjában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 02.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet
megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák
kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.
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