Technisch Informatieblad

Strikolith Façade
Productnaam:
Strikolith Façade
Samenstelling:
Een hoogwaardig fabrieksmatig samengestelde elastische pasta op basis van organische bindmiddelen.
Eigenschappen:
Strikolith Façade is een kant-en klaar pasta die een gladde en strakke afwerking geeft. Façade heeft een hoog vullend
vermogen.
Kleuren:
Standaard beige. Op aanvraag leverbaar in beperkt aantal kleuren: S2500N, S3500N en V210716(No Exces).
Toepassing:
Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over
sierpleisters, zowel binnen als buiten.
Technische gegevens:
• Soortelijk gewicht: 1,15kg/l
• Hechting op minerale ondergrond : minimaal 0,4 N/mm²
• Hechting op isolatie : minimaal 0,08 N/mm²
Voorbehandeling ondergrond:
De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, andere verontreinigingen
die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.
Verwerking:
Mengen tot homogene massa met maximaal 2% schoon leidingwater en handmatig aan te brengen. Het toevoegen van
deze hoeveelheid water zorgt voor een soepele verwerking van het product.
Strikolith Façade toepassen in 2 lagen. De eerste laag Façade vullend aanbrengen zodat er een vlakke ondergrond
ontstaat. Na voldoende droging (de volgende dag) de tweede laag aanbrengen in een dikte van circa 1 mm en vlak
afmessen/pleisteren. Na voldoende droging eventuele aanzetten wegschuren met fijn/middel schuurpapier. Korrel 120 kan
gebruikt worden om ruggen op het stucwerk weg te schuren, eventueel nog naschuren met een fijnere korrel. Korrel van het
schuurpapier is afhankelijk van de gewenste gladheid.
Strikolith Façade dient, bij buitentoepassingen te allen tijden te worden afgewerkt met Strikolith Pearlcoat of NeverWeather
Liquid.
Strikolith Façade voor, tijdens en na de verwerking beschermen tegen weersinvloeden. Gereedschap direct na gebruik
reinigen met water.
Verbruik:
Ca. 1.2 l/m2, bij 2 lagen.
Verpakking:
10 ltr in plastic emmer.
Opslag:
Ca. 2 jaar mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.
Veiligheid:
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van Strikolith Façade de ogen en huid met behulp van persoonlijke
beschermingsmiddelen afdoende te beschermen.
Indien Strikolith Façade in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.)
Nadien arts raadplegen.
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Bijzonderheden:
Strikolith Facade met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen. Bouwdelen die niet met Strikolith
Facade worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Strikolith
Facade verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden
een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst. Door de samenstelling van het product is het niet
mogelijk om voor Strikolith Facade op kleur een kleurgarantie af te geven. Het is mogelijk dat kleuren afwijken van de
gekozen kleur. Emmers en charges onderling mengen voor een mooi, egaal kleurresultaat.
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