înveliș multipolimer de exterior
pentru spumă polistiren
Deosebit de elastic și totuși rezistent pentru baghete sau elemente
decorative din polistiren EPS sau XPS folosite la decorarea
clădirilor. Material polimer cu conținut de nisip din cuarț. Dizolvabil
în apă, material anorganic care nu conține diluanți organici. Pentru
uz exterior și interior.
Polistirenul EPS învelit cu DecorFlex Coat Hybrid rezistă la
fluctuațiile temperaturii, la temperatură înaltă, la îngheț, la efectele
negative ale radiațiilor UV.
Bagheta decorativă din polistiren învelită cu DecorFlex Hybrid este
flexibilă, nu se rupe, rezistă la îndoire, la răsucire.
Instrucțiuni de utilizare
Înainte de utilizare amestecați bine materialul cu un amestecător la turație
mică. Materialul se folosește fără diluare. Procedura se efectuează când
temperatura mediului înconjurător este între 10 și 30 °C, într-un loc ferit de
expunere solară puternică, de ploaie și ceață.
După uscare totală se poate lustrui. După terminarea procedurii spălați
imediat toate uneltele cu apă de la robinet.
Depozitare
Depozitarea trebuie făcută în ambalajul original din fabrică, bine închis, la o temperatură
situată între 10 și 40°C. Astfel materialul î și păstrează toate calitățile, timp de 12 luni de la
data fabricației. Trebuie ferit de îngheț și de razele puternice ale soarelui. Nu este inflamabil.
Măsuri de siguranță
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A se feri de copii.
În timpul utilizarii e interzis a mânca sau bea.
A se evita contactul cu pielea.
Evitați intrarea produsului în ochi.
Dacă a intrat în ochi, spălați imediat cu apă din abundență și apelați la un medic
specialist.
Hainele pătate trebuie date jos imediat.
Dacă materialul ajunge pe piele trebuie imediat spălat cu săpun și apă din abundență.
Podeaua și obiectele care s-au murdărit trebuie curățate cu apă și detergent.
În caz de accident sau stare de rău trebuie chemat un medic de urgență. Dacă e
posibil arătați-i acestuia eticheta produsului.
În caz de înghițire apelați de urgență la un medic, arătați-i acestuia ambalajul și
eticheta.
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Date tehnice
destinație

material polimer pe bază de nisip din cuarț pentru
învelirea spumei din polistiren

domeniu de utilizare

glazurare baghete din polistiren

culoare

naturală a nisipului din cuarț

ambalaj

găleată de plastic de 35 kg

acoperire

pentru un strat de 1mm se folosesc 2kg de
material/m2

rezistența la apă

foarte bună

densitatea [g/cm3]

1,9 - 2,0

pH

7-8

conținut de material non-volatil [% m/m]

88,0 - 92,0

absorbție [%]

≤4,0

rezistența la UV

nici o schimbare (iluminat cu o lampă de cuarț de 400
W pe durată de 12 ore)

capacitatea de aderare la EPS [MPa]
- în aer cald
- în umezeală

≥0,15 *
≥0,15 *

rezistența la lovituri [J]

≥9,8

rezistența la condiții meteorologice [MPa]

≥0,20 *

rezistența la variații de temperatură
(pe parcursul a 5 cicluri) [MPa]

≥0,20 *

rezistența la îngheț [MPa]

≥0,20 *

rezistența la temperaturi ridicate
(50 ± 2°C, timp de 5 zile) [MPa]

≥0,20 *

țara de proveniență

EU

denumire

Hybrid 01

Hybrid 02

Hybrid 03

grosime recomandată a învelișului

max. 3 mm

max. 2 mm

max. 3 mm

dimensiunea particulelor

max. 0,8 mm

max. 0,8 mm

max. 0,4 mm

timp de amestecare

8 minut

5 minut

4 minut

* sau până la ruperea spumei EPS

Conformitate
Materialul DecorFlex Coat Hybrid a fost analizat de The Centre of Research and
Development - Paints, Adhesives and Polymers SPEKTROCHEM, care a stabilit că acesta
corespunde standardelor PN-EN 15824:2009, PN-91/B-10105, PN-B-10106:1997.
Numărul certificatului de conformitate: 80/2011.
www.nagyformatumu.hu/ro/decorflex
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