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> Alapfelületek javítása >> Homlokzati glettek

Sylitol 
Fassadenspachtel
Univerzális ásványi glett, külsô- és belsô felületekre, 
szerves-szilikátbázison.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. A700

A homlokzatok renoválása esetén a nagyobb egyenetlenségek, odvasságok és 
repedések kisimítására, beton- és durva, sérült vakolati felületek simára dolgozá-
sára. Különösen alkalmas olyan objektumokhoz (simítások), amelyek fedőbevonata 
Sylitol- vagy Primasil-termék lesz.

■ A Sylitol Fassadenspachtel könnyen feldolgozható
■ Egyenletesen szárad
■ Jó kitöltő képességű
■ Maximálisan felhordható vastagság 15 mm.

0,8 kg/liter.

Szürke

10 l / 8 kg.

Hűvös, fagymentes helyen kell tárolni.

Alkalmazás:

Tulajdonságok:

Sűrűség:

Szín:

Kiszerelés:

Tárolás:

Feldolgozás

Rozsdamentes acél vagy műanyag simítóval a felületre egy munkamenetben felhor-
dani. A Sylitol Fassadenspachtel felhasználáskész állapotban kerül kiszerelésre és 
szükség esetén a feldolgozási konzisztenciára beállítá-sához max. 2 % tiszta vízzel 
keverhető. Mélyebb felületi kitörések, hibák javítása esetén max. 10 % cementtel 
keverhető.

Kb 0,8 kg/m2/mm.

+7 °C alatti hőmérsékletnél (környező levegő, alapfelület, anyag) nem szabad fel-
dolgozni. Homlokzati simításokat közvetlenül tűző napsugárzás, eső vagy erős szél 
esetén nem szabad végezni.

Feldolgozás:

Felhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:



224

Műszaki információ Nr. A700

Használat után azonnal vízzel tisztítandók.

A javítandó felület környezetét üveg, kerámia, klinkertégla, természetes kő, fémek, 
gondosan lefedni. A szembe kerülést és a bőrrel való érintkezést el kell kerülni. Más 
termékkel nem keverhető.

Szerszámok tisztítása:

Figyelem:

Alkalmas alapfelületek

Az alapnak száraznak, szilárdnak, por- és szennyeződésmentesnek és 
hordképesnek kell lenni.

Régi bevonatok és tapéták maradékait, valamint a porló vakolatokat el kell távolíta-
ni. Régi ásványi vagy szilikátfestéket kefével kell tisztítani és portalanítani. Különö-
sen jól alkalmazható Sylitol vagy AmphiSilan festékekhez.
Nem hordható fel lakk és diszperziós festékre, PVC re, tiszta gipszvakolatra, gáz-
betonra és fára.

Minden a gyakorlatban előforduló alap és azok bevonat technikai kezelése ebben a 
brosúrában nem tárgyalható meg. Nehezebb esetekben szaktanácsadóink Önnek 
részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsot adnak.

Alapfelületek:

Műszaki tanácsadás:
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