24.10.2017 – wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne

PROFI FINISZ
Gotowa gładź
Zastosowanie
Masa PROFI FINISZ stosowana jest do końcowego wygładzania i fakturowania powierzchni tynków, ścian betonowych, płyt gipsowokartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych; nie narażonych na działanie wilgoci, wewnątrz pomieszczeń.
Sposób użycia
Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać. Dopuszcza się rozcieńczenie niewielką ilością wody; ok. 1% wagowo. Podłoże
powinno być oczyszczone z luźnych powłok, wolne od kurzu i zatłuszczeń. Powierzchnie o zwiększonej chłonności należy zagruntować
emulsją gruntującą LICO GRUNT UNIWERSALNY. Masę nanosić szpachlą, pacą nierdzewną, wałkiem, pędzlem, agregatem
hydrodynamicznym lub ślimakowo-pneumatycznym warstwą ok. 1 mm, a po aplikacji wygładzić lub fakturować. W przypadku
większych nierówności przed nanoszeniem zaleca się wyrównać powierzchnię odpowiednią szpachlą LICO MIX. Kolejne warstwy
nanosić po wyschnięciu poprzedniej wyrównując ją przez usunięcie pozostałości po poprzedniej aplikacji przez ścinanie szpachlą lub
pacą, bez szlifowania pomiędzy warstwami. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię szpachlowaną przeszlifować drobnym papierem
ściernym lub siatką. Tak przygotowana powierzchnia nadaje się po zagruntowaniu do aplikacji farb, tapet, itp.
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Podczas aplikacji oraz procesu wiązania zapewnić odpowiednie przewietrzanie pomieszczeń.
Wiązanie produktu następuje przez odparowanie wody. W sytuacji podwyższonej wilgotności atmosferycznej lub przy
zawilgoceniu podłoża proces ten może znacznie się wydłużyć.
Nie dopuszczać do zamarzania.
Nie mieszać z innymi materiałami.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
W przypadku kontaktu z okiem przemyć je obficie wodą i jeśli to konieczne zasięgnąć porady lekarza.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do
odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać
każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną producenta lub
postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu. Data produkcji i numer
partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Zużycie
Zużycie masy PROFI FINISZ uzależnione jest od rodzaju powierzchni, grubości warstwy, temperatury otoczenia. Średnie zużycie to
około 1,5-2,0 kg/m2 przy 1mm grubości nakładanej warstwy.
Przechowywanie
Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze
powyżej +5ºC.
Dane techniczne
Dekoracyjny wodny system powłokowy spełnia wymagania:
PN-EN 13300
Wydajność:
~1,5-2,0 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy
Temperatura stosowania:
od +5ºC do +30ºC
Czas schnięcia:
od 2 do 24 godzin*
Opakowania:
1,5 , 5 , 20 , 30 kg
Palety: odpowiednio:
--- , 440 , 660 , 720 kg
*w zależności od rodzaju podłoża, grubości warstwy i temperatury otoczenia
Klasyfikacja bezpieczeństwa
EUH208 zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza pokazać opakowanie lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie
umyć ręce po użyciu.
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