SIŪLIŲ GLAISTAI, SILIKONAI IR APDAILOS JUOSTELĖS

ATLAS FUGERO
siūlių atnaujinimo preparatas
• sugrąžina cementinių siūlių spalvą
• sudėtyje yra celiuliozės mikropluošto
• aukštas padengimo laipsnis
• didelis atsparumas dilimui
• stiprus sukibimas
z Paskirtis

z Techniniai duomenys

Sugrąžina cementinių siūlių spalvą – atnaujina ir suvienodina spalvą pakeitusių, užterštų,
išblukusių ar padengtų apnašomis siūlių spalvą.

ATLAS FUGERO gaminamas iš aukštos kokybės polimerinio rišiklio, užpildų
ir modifikuojamųjų priedų. Vidaus ir išorės apdailos elementų dengiamieji
dažai ATLAS FUGERO: didžiausias LOJ (VOC) kiekis gaminyje 31,8 g/l, leistinas
LOJ (VOC) kiekis 130 g/l.

Taisomų siūlių rūšis – cementinės ir akrilinės.
Plytelių, kurių siūlės gali būti taisomos, rūšis – keraminės (glazūra, terakota, akmens
keramika, klinkeris, porceliano mozaika), akmens, cemento

z Savybės
Aukštas padengimo laipsnis – leidžia keisti siūlių spalvą, suteikia joms naują spalvą, nepaisant
ligšiolinės siūlės spalvos sodrumo.
Sudėtyje yra celiuliozės mikropluošto – sudaro vidinę struktūrą ir užtikrina labai gerą dažomų
paviršių padengimą bei sustiprina sluoksnio patvarumą.
Galima naudoti dalimis – visą tinkamumo naudoti laikotarpį, t. y. 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.
Komplektuojamas – pakuotėje yra atnaujinamoji masė, teptukas ir kempinė plytelėms
valyti.
Labai gerai kimba prie senų siūlių – stipriai priglunda prie dažomų paviršių.
Didelis atsparumas dilimui – gali būti naudojamas grindims, kur vyksta didelis pėsčiųjų
eismas.
3 spalvos – balta, šviesiai pilka ir šviesi smėlio – atitinka ATLAS siūlių glaistų, silikonų ir apdailos
profilių spalvas.

36

www.atlas.com.pl

Tankis

apie 1,4 kg/dm3

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5 °C iki +25 °C

Džiūvimo trukmė

maždaug 2 valandos

z Techniniai reikalavimai
Atnaujinimo preparatas nėra priskiriamas statybiniams produktams. Gaminiui
suteiktas radiacinės higienos pažymėjimas.
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z Siūlių atnaujinimas
Pagrindo paruošimas

Prieš pradedant darbą būtina gerai nuvalyti siūles – pašalinti riebalus ir dulkes, apnašas bei
įvairiausius nešvarumus. Valyti šiais preparatais: ATLAS SZOP (cementinių skiedinių nešvarumams) arba ATLAS SZOP 2000 (gaminių polimerinių dispersijų pagrindu nešvarumams). Jeigu
yra organinės kilmės apnašų (grybelių ar dumblių), būtina naudoti preparatą ATLAS MYKOS.
Panaudojus valiklius, paviršių nuplauti švariu vandeniu ir palikti, kad išdžiūtų. Jeigu atliekant
bandymą, plytelė pakeitė spalvą, prieš tepant atnaujinimo preparatą būtina plytelių briaunas
tinkamai apsaugoti, pvz., apklijuoti dažymo juostomis.

z Sąnaudos
Atnaujinimo preparato sąnaudos priklauso nuo siūlių pločio, naudojamų
plytelių rūšies ir matmenų.
Plytelės matmenys
(cm)

Siūlės plotis
(mm)

Sąnaudos
(kg/m2)

Mozaika

2,0

apie 8,0

10 × 10

3,0

apie 12,0

Atnaujinimo preparatas yra paruošta naudoti vienalytė masė. Nemaišyti su kitomis medžiagomis,
neskiesti ir netankinti. Atidarius indą turinį išmaišyti, kad suvienodėtų konsistencija.

15 × 15

3,0

apie 15,0

Dažymas

20 × 25

3,0

apie 15,0

30 × 30

3,0

apie 15,0

Atnaujinimo preparato paruošimas

Atnaujinimo preparatą tepti vieną sykį tolygiai ant sausų siūlių teptuku ar kempine (pridedami
komplekte), šiek tiek užgriebiant už plytelių briaunos. Pakitus siūlių spalvai ar kai siūlės yra šiek
tiek sutrūkinėjusios, gali prireikti užtepti du atnaujinimo preparato sluoksnius.

Valymas

Preparatą nuo plytelių galima valyti tuoj pat ar šiek tiek jam padžiuvus, t. y. maždaug po 30
minučių.

Dangos naudojimas

Paviršių su atnaujintomis siūlėmis galima naudoti maždaug po 12 valandų.

z Svarbi papildoma informacija
• Naudojant atnaujinimo preparatą padidėjusios įgerties plytelės gali keisti
spalvą. Todėl rekomenduojama ant nedidelio, nuošalaus dangos ploto
išbandyti, kaip veikia atnaujinimo preparatas. Jeigu atliekant bandymą,
plytelė pakeitė spalvą, prieš tepant atnaujinimo preparatą būtina plytelių
briaunas tinkamai apsaugoti, pvz., apklijuoti dažymo juostomis.
• Siekiant išvengti galimų spalvų skirtumų rekomenduojama vienam paviršiui
naudoti tik tos pačios pagaminimo datos ir partijos numerio atnaujinimo
preparatą.
• Darbų metu ir pradiniu laikotarpiu, kai užtepamas atnaujinimo preparatas
(maždaug 24 valandas), dažytą paviršių saugoti, kad pernelyg greitai nedžiūtų
ir nebūtų veikiamas vandens.
• Įrankius valyti vandeniu, kai tik baigiamas darbas.
• Saugoti nuo vaikų. Toksiškai veikia vandens organizmus. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Nemesti į kanalizaciją,
gaminį ir jo pakuotę šalinti saugiai. Nemesti į aplinką. Elgtis kaip nurodyta
Saugos duomenų lape.
• Atnaujinimo preparatą vežti ir laikyti sandariai uždarytose originaliose pakuotėse, sausomis sąlygomis (geriausia ant padėklų), teigiamoje temperatūroje.
Saugoti nuo drėgmės. Tinka naudoti 24 mėnesius nuo pagaminimo datos,
nurodytos ant pakuotės.

z Pakuotės
Komplekte yra plastikinis indas su 250 ml atnaujinimo preparato, teptukas
ir kempinė.
Bendroji pakuotė: 6 vienetai.
Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos
ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni
netenka galios.
Duomenys atnaujinti: 2010-07-06
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