
ZASTOSOWANIE:
Materiał ten jest doradzany do aplikacji wnętrz na schody, przedsionki, poczekalnie, sale itp zarówno na ściany jak i 
sufity.  Pozostawia  on  swój  delikatny,  gładki  aspekt.  Służy również  doskonale  do  wykańczania  ścian  na  zewnątrz 
pozostawiając  na  powierzchni  oryginalną  strukturę  drobną,  średnią  i  dużą  przypominająca  skórkę  pomarańcza. 
ROLLQUARTZ jest materiałem praktycznym w użyciu i jego duża odporność mechaniczna czyni go zawsze cenionym, 
porównywalnym z innymi tynkami plastycznymi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Produkt plastyczny typu gładkiego na bazie żywic akrylowo-syntetycznych w emulsji z pyłem kwarcowym i innymi 
czystymi  minerałami  naturalnymi  zabarwiony bielą  tytaniową  rutylową  i  innymi  tlenkami  wysoce  odpornymi  na 
światło. Doskonale odporny na zmienne warunki fizyczno-chemiczne atmosfery i ataki bakteriologiczne.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY :1,70 kg/dm3

LEPKOŚĆ :30,000CPS+20°BROOKFIELD RTV TEST
CIĘŻAR SUCHY :78% ciężaru
MINIMALNA TEMPERATURA :+5°C
SCHNIĘCIA
WYSYCHANIE :Około 8godz.;przy dużej wilgotności i niskiej temperaturze 24godz. I więcej.
ROZCIEŃCZANIE :Gotowy do użytku, jeżeli konieczne wodą max5%
WYDAJNOŚĆ :Przy grubości 0,5mm=0,8-1,0kg/m2

OPAKOWANIE: W wiaderkach plastikowych po 25kg brutto.

PRZECHOWYWANIE:Przechowywać  produkt  nie  rozcieńczony  w  temperaturach  nie  niższych  od  +5°C  w 
oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu, odsłoniętym od słońca i wyższej temperatury.
UWAGA: Chronić przed mrozem!
KOLORY:Biały i katalogowe. Ewentualnie kolory wg wzoru.

TECHNIKA  APLIKACJI:
Przed zaaplikowaniem materiału podłoże musi być suche, odtłuszczone i stałe, pokryte jedną ręką płynu izolująco-
wiążącego PRIMER QUARTZ lub SABLE w podobnym kolorze co materiał  wykończeniowy.  Dobrze wymieszać, 
aplikować wałkiem z  włosiem wełnianym w taki  sposób aby utworzyć  jednolitą  warstwę a  następnie  modelować 
wałkiem z gąbki drobnej, średniej lub grubej w zależności od żądanego efektu. Dokonywać równoległych obrotów 
wałkiem w kierunku od dołu do góry, aby uwidoczniona struktura tynku była jednakowo ukierunkowana. Nie należy 
aplikować w czasie deszczu, silnych wiatrów, silnie operującego słońca i wysokich temperatur.
Aplikować przy temp. +5°C do +40°C.

GWARANCJA:
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione informacje nie 
mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i 
BHP.  W  przypadku  wątpliwości  zaleca  się  wykonać  własne  próby  lub  skontaktować  się  z  Działem  Sprzedaży 
CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o
Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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