Готова до застосування,
спеціально створена для
швидкої технологічної
роботи по великих
площах.
Може також
використовуватися для
закладення стиків ГКЛ
в системі з армуючою
стрічкою MARCO PAPER
(Joint Paper).

SEM-JOINT COMPOUND
ФІНІШ-ПАСТА ДЛЯ ЗАКЛАДЕНННЯ
СТИКІВ ГКЛ ТА ТОНКОГО ФІНІШНОГО
ОЗДОБЛЕННЯ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
SEM-JOINT COMPОUND - готова пастоподібна суміш,
спеціально створена для закладення стоншених стиків ГКЛ із застосуванням армуючої стрічки, тонкого
фінішного оздоблення, шпаклівки стиків і всієї по поверхні ГКЛ (ГВЛ), а також для оздоблення інших попередньо вирівняних основ.
СКЛАД
Полімерні смоли в стані емульсії, карбонат кальцію,
стабілізатори і різні добавки. Колір білий.
ОСНОВА
Стіни і стелі всередині приміщень. Нормально пористі, рівні мінеральні поверхні: гіпсова і цементна
штукатурка, гіпсоблоки, вирівнюючі шпаклівки першого шару, ГКЛ.
НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ
Фарби, ґрунтовки, шпалери, декоративні покриття.
ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Технічний сертифікат N° 9/96-611 від 26.05.1997 р
DTU 25.41
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Міцність зчеплення стрічки з основою:> 1000 г.
• Розтріскування: відсутність тріщин при товщині накладання 3 мм.
• Щільність: 1,7.
• Сухий залишок: 74 %.
• Гранулометрія: тонка, зерно до 120 мкм.
• pН: нейтральний.
• Розфасовка: відро 7 і 25 кг.
ЗБЕРІГАННЯ
9 і більше місяців в непошкодженій заводській упаковці, в захищеному від морозу і сильної спеки приміщенні.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ
УМОВИ
Температура повітря під час нанесення і сушіння - від
+5° до +30° С. Не застосовувати поверх вологої основи. Не наносити на промерзлу поверхню. Не застосовувати у вологих приміщеннях.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Поверхня повинна відповідати DTU 59.1 - бути чистою,
міцною, сухою, вільною від масляних плям, часточок
і пилу. Рекомендований ґрунт - PRIM-SM. Листи ГКЛ
закріплювати відповідно до вимог DTU 25.41.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Закладення стиків ГКЛ: Нанесіть пасту рівним, тонким шаром шириною 10-15 см, щільно вдавлюючи в
основу. Накладіть армуючу стрічку. Накладіть другий,
маскуючий стрічку шар пасти. Після висихання пасти
зачистите стик, при необхідності нанесіть фінішний
шар на всю площу гіпсокартону. Армована стрічка:
JP 50. У разі обробки виступаючих кутів застосовуйте
металеві куточки або металізовану стрічку JP 51.
Тонке фінішне оздоблення: Використовується як надтонка фініш - паста, для остаточного оздоблення стін і
стель всередині приміщень. Забезпечує високоякісну
обробку поверхні перед накладанням фарби або відповідного декоративного покриття.
ВИТРАТА
близько 500 г/м2 при закладанні стиків ГКЛ;
350-450 г/м2 при фінішній обробці.
СУШІННЯ
Подальші роботи можуть проводитися через 4-8 години після закладення стиків. Повторне накладання
- через 6 годин після першого нанесення. Повне висихання стику протягом 12-24 години.

ПЕРЕВАГИ

• паропроникна.
• чудово
шліфується.
• економічна.
• універсальна.
РЕКОМЕНДАЦІЇ
CONSEILS
DE POSE
Завжди стежте за
тим, щоб відстань між
дверними (віконними)
рамами і першим
з’єднанням між ГКЛ
становило як мінімум
20 см.

