Metylan
Crack Filler
Interiérová výplňová hmota
Prírodná sadra zosilnená vysokokvalitnou
metylcelulózou a umelou živicou.
METYLAN CRACK FILLER_SK_0317

VLASTNOSTI
vysoká pevnosť
hladký povrch po vytvrdnutí
nezmrašťuje sa a neťahá
v jednom pracovnom úkone sa dá naniesť
až centimetrová hrúbka
vynikajúca priľnavosť, napr. pri prácach nad hlavou
ideálna ako podklad pred tapetovaním
s lepidlami Metylan (nerozpúšťa sa)
pretierateľná disperznými farbami a lakmi
po zaschnutí je biela
tapetovať možno po asi 60 minútach
brúsiteľná
ľahko spracovateľná

OBLASTI POUŽITIA
Na prípravu podkladov pred tapetovaním a natieraním v interiéroch. Na vypĺňanie puklín, dier, ako aj medzier pri sadrokartóne a iných stavebných paneloch, na vyhladenie stien
a stropov, kotvenie hmoždiniek a na modelovanie. Použiteľný
na všetkých čistých a nosných podkladoch ako kameň, omietka, murivo, betón a plynobetón, tlmiace dosky, a sadrokartón.
Nevhodný na sklo, rôzne umelé hmoty, drevo, kovy a trvalo
vlhké podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a nosný. Odstráňte oddeľujúce substancie, prach, nečistoty alebo zvyšky mastnoty. vrstva úplne vysušená. Pri vypĺňaní medzier pri sadrokartónoOdstráňte všetky tapety a surové vlákna pomocou Metylanu vých doskách nemusíte používať vystužovacie pásy, keď sú
Odstraňovač tapiet.
hrany dosák príslušne naformované/uchytené. Používajte len
čisté nádoby a nástroje bez hrdze.

SPRACOVANIE

Metylan Crack Filler výplňovú hmotu namiešajte podľa účelu
použitia (viď. miešacie pomery) a rýchlo premiešajte. Spracovateľná je po dobu cca 60 min., potom rýchlo tuhne. Pri vypĺňaní dier a trhlín natlačte Metylan Crack Filler výplňovú hmotu
do priehlbín a prebytočný materiál rovno zotrite. Pri osadzovaní hmoždiniek ich zaťažujte až po úplnom vytvrdnutí. Metylan
Crack Filler výplňovú hmotu nanášajte murárskou lyžicou a potom rovno stiahnite. Pri osadzovaní sadrokartónových dosiek
alebo stenových dosiek naneste Metylan Crack Filler výplňovú
hmotu v bodoch na zadnú stranu dosiek, dosku pritlačte a riadne nastavte. Pred ďalším spracovávaním musí byť nanesená

Počet
objemových
dielov vody

Počet
objemových
dielov
Crack Filleru

Vypĺňanie dier a trhlín

1

1,5–2

Stierkovanie a hladenie

1

2

Kotvenie hmoždiniek

1

2

Modelovanie

1

2–2,5

Oblasť použitia

Pracovné nástroje očistite vodou ihneď po použití.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Vytvrdnuté zvyšky produktu môžete pridať do komunálneho/
stavebného odpadu v súlade s miestnymi predpismi. Nádoby
odovzdávajte na recykláciu len úplne vyprázdnené, bez zvyškov produktu.

SKLADOVANIE
Pri správnom skladovaní v riadne uzavretom stave v chlade
a suchu nepodlieha expirácii. Chráňte pred vlhkosťou.

BALENIE
500 g, 1,5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE
Surovinová báza:
		
		
Hustota:
Teplota pri spracovaní:
		
Farebný odtieň:
Doba spracovania:

prášková stierková hmota s obsahom
sadry (s kvalitnou metylcelulózou
a umelou živicou)
700 g/l
viac ako +5°C (teplota podkladu
a miestnosti)
biely
cca 60 min. pri 20°C

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame
urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené
informácie svoju platnosť.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.metylan.sk
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