
                                                                                             

Temnon
Mix 
Πατητή τσιμεντοκονία
Δαπέδων - Τοίχων

Ιδιότητες 

Έτοιμο  χρωματιστό  τσιμεντοκονίαμα  με

κατάλληλα  διαβαθμισμένα  αδρανή  και

τσιμέντο  υψηλής  αντοχής  και  ειδικά

πρόσθετα για εφαρμογές μέγιστου τοίχου

4-5cm.

Πεδία εφαρμογής 

Εφαρμόζεται  σε  εσωτερικούς  και

εξωτερικούς  χώρους  κτιρίων  σε  τοίχους,

δάπεδα,  σκάλες,  πάγκους  γυψοσανίδες

κλπ, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση και

λείες επιφάνειες.

Τρόπος χρήσης 

Η  εφαρμογή  πρέπει  να  γίνει  από

εγκεκριμένο  ή  εκπαιδευμένο  συνεργείο

εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Δάπεδο: Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι

λεία  τσιμεντοκονία  όπως  η  κλασική

τσιμεντοκονία για πλακάκια.

Τοίχος: Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι

η  τελευταία  ψιλή  στρώση  σοβά,  καθαρό

απαλλαγμένο από σκόνες και σαθρά υλικά

και να έχει λειανθεί με γυαλόχαρτο.

Εφαρμογή υλικού

Καθαρίζουμε  το  υπόστρωμα.  Αραιώνουμε

με νερό και ανακατεύουμε με δράπανο το

υλικό μέχρι να προκύψει μια λεπτόρευστη

μάζα χωρίς σβώλους.

Δάπεδο: Καλύπτουμε την επιφάνεια με το

υλικό  δαπέδου  με  τη  σπάτουλα

τοποθετώντας  το  πλέγμα  της  ΤΕΜΝΟΝ.

Την  ίδια  μέρα  αφού  στεγνώσει,

εφαρμόζουμε από επάνω και δεύτερο χέρι

για να καλυφθεί το πλέγμα. Την επόμενη

μέρα  εφαρμόζουμε  ένα  ή  δύο  χέρια  το

υλικό  Β  (λεπτή  στρώση).  Μετά  από  5

ημέρες αφού στεγνώσει  η τσιμεντοκονία,

την  τρίβουμε  με  γυαλόχαρτο  και

εφαρμόζουμε το Clear Seal A-20.

Τοίχος:  Καλύπτουμε την επιφάνεια με τη

χρήση  σπάτουλας  και  όταν  στεγνώσει

εφαρμόζουμε  δεύτερο  χέρι.  Μετά  από  5

ημέρες αφού στεγνώσει  η τσιμεντοκονία,

την  τρίβουμε  με  γυαλόχαρτο  και

εφαρμόζουμε το Clear Seal A-20.

Συντήρηση

Δε  χρειάζεται  ιδιαίτερη  συντήρηση.  Θα

πρέπει  να  αποφεύγεται  η  χρήση  βαρέων

μηχανημάτων  χωρίς  τη  λήψη  μέτρων

προστασίας.

Κατανάλωση 

7kg / m2 για πάχος 5cm
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Συσκευασία: 

Δοχείο 25kg. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5ο C

 Χρόνος  στεγνώματος: 30-60  min

ανάλογα  του  υποστρώματος  και  της

θερμοκρασίας

 Χρόνος αποθήκευσης: 12-24 μήνες

Αποθήκευση:

Τουλάχιστον 8 μήνες από την ημερομηνία

παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους

προστατευμένους από την υγρασία. 

Παρατηρήσεις 

 Το προϊόν περιέχει τσιμέντα το οποίο

αντιδρά  αλκαλικά  με  το  νερό  και

ταξινομείται ως ερεθιστική.

 Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς

χρήσης  και  προφυλάξεων  που

αναγράφονται στη συσκευασία.
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