
 

 

A Függőleges felület kétkomponensű rendszer. Kavicsból és homokból áll melyet speciális akril           

kötőanyag fog össze a Kőszőnyeg függőleges felületekre való felviteléhez. 

Használata: 

 

A Kőszőnyeg függőleges felületekre való felviteléhez használják. 

Feldolgozhatóság: 
 

Jellemzők: 
Min. hőmérséklet 10 °C - 30 °C. 
Kikeményedési idő kb. 12 óra. 

 
 

 •  Kiválóan ellenáll az UV sugárzásnak 
•  Jó rugalmasság 
•  Színtelen (száradás után) 
•  Allergénmentes 
•  Viszkozitás:  gél 
•  Fajsúly 1,1 g/cm3 
•  Szín: fehér 
• Szilárdrész tartalom: 55% 

Anyagszükséglet: 

A 6-7 mm ajánlott vastagságnál 1 m2-re 2 kg Kőszőnyeg Wall akrilát kötőanyag + 10,5 kg Kőszőnyeg (ajánlott frakció 2-4 mm). 

Tárolás és a szavatossági idő:     Csomagolás 

Az aljzat előkészítése és tulajdonságai: 

Minden alap legyen szilárd, száraz, repedés-, pormentes, szabadon elváló részek nélkül, zsírmentes. Az alap nem zsugorodhat és nem mozoghat. 

 A felújítás során a felületről el kell távolítani az összes elváló részt, festékmaradványt, lemálló vakolatrészt, stb. A javított és felújított  

homlokzati felületeknek a struktúrát és szilárdságot tekintve meg kell egyeznie az eredeti felszínnel. Az akril kellősítő réteg felvitele előtt a  

javított részeknek tökéletesen meg kell száradniuk. Rosszul szigetelt és nedvességgel átitatott falak esetén a Kőszőnyeg Wall alkalmazása  

nem javasolt. 

Alkalmazás: 

Javasolt eszközök: 
Elektromos keverő, acél simító. 

  
 

A felvitel módja: 
• Keverje össze nagy teljesítményű keverővel. 
• Rozsdamentes simítóval terítse. 
• Kellő vastagságban, folyamatosan vigye fel. 

Munkabiztonság:       A tökéletes rendszerért: 

• Védőfelszerelés használatával óvja bőrét és szemét az epoxi  
  anyagokkal való érintkezés elől! 
• Keverés és felvitel során használjon védőkesztyűt.  
• Szembe kerüléskor minimum 15 percig öblögesse és forduljon 
orvoshoz. 
• A szennyezett bőrt mossa le folyó vízzel. 
• Jól biztosított szellőztetéssel védekezzen a gőzök belélegzésével  
  szemben 

 • Vízzáró Alapozó 
• Kőszőnyeg Wall W01 

Fontos figyelmeztetés: 

A műszaki adatok a megadott körülmények esetén érvényesek (23°C hőmérséklet, 65 % relatív páratartalom). Ezek az információk és a 
feltüntetett javaslatok kísérleti eredményekből, megfigyelésekből vagy a speciálisan meghatározott vizsgálatok tapasztalataiból indulnak ki. 
Az eljárások példái nem kötelezőek, azokat az Ön valódi körülményeihez és szükségleteihez, a felhasználási területhez és a feldolgozás 
körülményeihez kell igazítani. A felhasználók felelnek a termék helyes felhasználásáért és mérlegelniük kell az összes tényezőt és feltételt, 
melyek befolyásolhatják a felület végső minőségét. Fenntartjuk a jogot a műszaki-promóciós anyagok adatainak módosítására előzetes 
figyelmeztetés nélkül, az ezektől az értékektől való eltérést közvetlenül az építkezésen figyelembe kell venni a tulajdonságok és időértékek 
befolyása miatt. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba műszaki szolgáltatásunk munkatársaival. Új műszaki adatlap példányát követően a 
régi műszaki lap érvényét veszti. 

 

Lezárt csomagolásban tárolja, fedett és száraz raktárakban 5-25°C  
hőmérséklet mellett. 
Garancia idő 6 hónap a gyártás időpontjától. 

 Min.: 1 kg-tól                                                               
Max.: igény szerint 


