TEHNIČNI LIST: IMOGLAT-SB
Tenkoslojna stenska izravnalna masa za glajenje
LASTNOSTI
IMOGLAT - SB je stenska izravnalna masa na osnovi apna, cementa, kalcitnih polnil in posebnih dodatkov.
Odlikuje jo dobra paropropustnost, obdelavnost, visoke trdnosti, odpornost na vodo in pokrivnost.
UPORABA
IMOGLAT - SB je namenjena za izravnavo sten in stropov do debeline 2 mm v enem sloju. Uporabljamo jo za
kitanje finih ometov ali pa kot končni sloj na izravnalno maso Imoglat AP ali CE. Na Imoglat - SB lahko nanašate
vse vrste zidnih barv. Masa je enkratna za kitanje sten umazanih od cigaretnega dima, saj je ena redkih, ki jih v
dveh slojih popolnoma prekrije. Lahko jo uporabimo tudi na zunanjih površinah, vendar zamešano z emulzijo
Imokril.
TEHNIČNI PODATKI
Delovna temperatura

+5 do +30°C

Voda za pripravo

6-7 l na 15 kg suhe mešanice

Čas uporabnosti pripravljene mase

min. 4 ure

Končna trdnost

po 14 dneh

Debelina nanosa

max. 2 mm v enem sloju

Čas do nanosa drugega sloja

24 ur

Poraba

cca 1 kg/m2 odvisno od podlage in debeline nanosa

Čiščenje orodja

v svežem stanju z vodo vsaki dve uri

Skladiščenje

zaradi kvalitetne embalaže ni posebnih zahtev

Rok trajanja

24 mesecev

Pakiranje

PE vreče v natron vreči po 15 kg in v škatlicah po 5 in 2kg

PODLAGA
Podlaga mora biti suha, vpojna, čista, brez sledov olja, maščob, barv in voskov, ravna, brez razpok in trdna.
Podlage iz mavca, prašne, zelo vpojne in slabše podlage moramo očistiti in premazati z emulzijo Imokril, pet
minut pred nanosom mase.
Podlaga mora biti dimenzijsko stabilna zato priporočamo nanašanje na več kot šest mesecev star beton oziroma
porobeton. Grobi ometi morajo biti stari več kot 28 dni. Pri višjih temperaturah ali pri nizki zračni vlagi svetujemo
navlažitev podlage z vodo ali še bolje z razredčeno Imokril emulzijo.
MEŠANJE
15 kg suhe mešanice z vrtalnim strojem z mešalom vmešamo v 3-5 l čiste vode, da dobimo homogeno maso brez
grudic. Maso pustimo 5 minut, da se vsi dodatki popolnoma raztopijo, nakar jo tik pred uporabo ponovno dobro
premešamo. Tako pripravljeno lepilo je uporabno min 4 ure. Masi, ki je že v fazi vezanja, ne smemo dodajati
vode. Za uporabo na zunanjih površinah moramo nadomestiti vso zamesno vodo z emulzijo Imokril.
VGRAJEVANJE
Na obrušeno in očiščeno podlago z gladilko nanesemo maso, jo močno vtremo in zgladimo. Večje neravnine in
vdolbine, kot npr. prazne fuge pri zidu iz porobetona, moramo popolniti nekaj ur pred nanosom z izravnalno maso
Imoglat AP ali CE. Za kvalitetno izravnavo priporočamo izravnavo v dveh slojih. V tem primeru je potrebno
predhodni sloj na mestih, kjer smo ga obrusili, premazati z razredčeno emulzijo Imokril. Po uporabi orodje takoj
operemo z vodo.
PODATKI ZA VARNOST
IMOGLAT - SB ima oznako nevarnosti Xi-dražilno. Ker vsebuje cement in apno, zmešan z vodo draži kožo, oči in
sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne
preneha, se posvetujemo z zdravnikom.
Gornji podatki so zbrani po naši najboljši vednosti na osnovi naših poskusov in izkušenj iz prakse. Pravilna in s
tem uspešna uporaba naših proizvodov je izven naše kontrole. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire
izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Za
strokovno pomoč smo vam vedno na voljo na tel 041 655 415.

