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Limite:
Nu aplicați Gem-Plast Flex ST când se așteaptă ca
temperatura să scadă sub 4° C în următoarele 48 de ore, sau
când ploaia este iminentă. Urmați procedurile de aplicare
când temperatura depășește 25° C, sau în condiții de soare și
vânt. Grosimea maximă a aplicării nu trebuie să depășească
12 mm.

Material cu autoîntărire
Foarte rezistent la fisurare
Dur și durabil
Aderență excelentă
Impermeabilizează
Poate fi împănat
Ușor de curățat
Rezistență superioară la îngheț-dezgheț
Neinflamabil
Netoxic
Permeabil
Lucrabilitate excelentă

Sănătate și securitate
Gem-Plast Flex ST nu este toxic și nici inflamabil. Pielea
poate fi sensibilă la ciment. Recomandăm purtarea mănușilor
de cauciuc. Evitați contactul cu pielea. Dacă acesta se
produce, spălați imediat cu apă din abundență. Apelați la
consult medical dacă apar iritații. Nu ingerați.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Gem-Plast Flex ST este un plaster de impermeabilizare și
finisare destinat betonului și zidăriei. Se pretează la aplicări
interioare și exterioare pe piscine, pardoseli și pereți din
incinte reci de depozitare, rezervoare de apă și ca plaster de
pereți în unitățile de procesare a alimentelor.
Compoziţie și materiale:
Gem-Plast Flex ST este un plaster pe bază de ciment
Portland, modificat cu polimeri uscați.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Culoare
Gri industrial și alb.
Pachetare
Gem-Plast Flex ST este un material unicomponent,
disponibil la saci de 22,7 kg.
Randament
Când este amestecat cu apă, Gem-Plast Flex ST dezvoltă
12,5 L și axoperă aproximativ 4,2 m2 la o grosime de 3
mm/sac.
Depozitare și transport
Depozitat pe paleți, într-un loc uscat și rece, produsul are o
valabilitate de 12 luni.
Date tehnice
Rezistența la tracțiune
Elongația la tracțiune
Rezistența la comprimare
Modulul de rupere
Rezistența la îngheț-dezgheț

2,0-2,3 MPa
290-330 psi
34,5-37,9 Mpa
5,5-6,9 Mpa
Pierdere de greutate ˂1%

Pregătirea suprafeței
Îndepărtați praful, uleiurile, grăsimile, eflorescențele și orice
alte materiale care pot împiedica aderența prin sablare udă sau
uscată sau prin jet de apă la presiune mare (min. 6.000
psi/410 bar). Substratul trebuie să fie uscat.
Tratarea fisurilor
Toate fisurile existente trebuie tratate separat.
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Amestecarea
Amestecați Gem-Plast Flex ST cu 4,2 L apă. Folosiți un
mixer de mortar cu paletă sau elicoidal sau un burghiu cu
400-600 rpm, dotat cu paletă de amestecare. Adăugați treptat
materialul uscat în apă și amestecați până la obținerea unei
consistențe uniforme, fără aglomerări. Nu amestecați
suplimentar. Adăugați apă pentru obținerea consistenței dorite
la aplicarea cu peria. În cazul aplicării cu mistria, consistența
trebuie să fie mai mare.
Aplicarea
Aplicați Gem-Plast Flex ST cu mistria, la o grosime
uniformă de 3-6 mm.
Întărirea
Protejați împotriva întăririi rapide prin umezirea suprafeței cu
apă, acoperirea suprafeței cu pânză udă de sac sau prin
adăugarea unui întârzietor de evaporare, timp de 24 de ore.
Curățarea
Toate uneltele trebuie curățate cu apă imediat după folosire.
Materialul întărit se îndepărtează numai mecanic.
Mentenanță
Nu este necesară.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii, contactaţi Gemite
RO.
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