SZABLONY ULTRA TEX 1MM

DS.PL.04.56.09

Szablony o grubości 1mm do systemu Ultra Tex.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza i podłoża w momencie przyklejania szablonów nie może być niższa niż +8˚C i wyższa
niż +25˚C. W trakcie i po zakończeniu aplikacji wyprawy tynkarskiej na szablonie, aż do całkowitego jej
wyschnięcia, powierzchnię należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr,
opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.), zgodnie z kartą techniczną tynku Ultra Tex.

OGÓLNY OPIS PRODUKTU
Szablony 1 mm to gotowe, jednorazowe
(jednokrotnego użycia), pokryte klejem, tekturowe
wzorniki stosowane w celu uzyskiwania wzorów
wiązań cegieł lub kamienia z zastosowaniem
tynków Ultra Tex.
KOLORYSTYKA

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Nie dotyczy

Szablony dla tynków Ultra Tex pozwalają uzyskać wzory wiązań cegieł lub kamienia na elewacji.

WAGA/OPAKOWANIE
ok. 450 g/m2

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

ZUŻYCIE
ok. 1,0 m2/m2

Szablony Ultra Tex:

- efekt cegły na elewacji
- gotowe do użycia
- łatwe i szybkie zastosowanie
- nadają elewacji jednolity wzór
- możliwość uzyskania 14 różnych wzorów na elewacji
- trwałe, lekkie i bezpieczne rozwiązanie
- zachowana integralność powłoki systemu ociepleń (brak wrażliwych
na warunki atmosferyczne spoin)

Norma zużycia została ustalona przez
autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste
zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju
powierzchni, jej przygotowania, techniki
nakładania i doświadczenia wykonawcy.

SZABLONY ULTRA TEX 1MM
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Szablony o grubości 1mm do systemu Ultra Tex.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych
plam i innych środków utrudniających aplikację. Odpowiednio związaną i oczyszczoną powierzchnię warstwy
bazowej należy pomalować dwukrotnie farbą podkładową Ultra Tex PG zgodnie z kartą techniczną produktu.
Po wyschnięciu farby podkładowej można przystąpić do przyklejania szablonów o wybranym wzorze.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w pozycji horyzontalnej
w ciepłych i suchych pomieszczeniach, w
zamkniętych, oryginalnych kartonach, nie dłużej
niż 6 miesięcy. Szablony chronić przed wilgocią,
uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem
promieniowania słonecznego.
CZAS SCHNIĘCIA

RZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Przed przyklejaniem z szablonów należy usunąć zabezpieczającą folię ochronną.

Nie dotyczy.
KONSERWACJA
Nie dotyczy.

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Przed naklejeniem szablonów konieczne jest bardzo dokładne oznaczenie poziomu tak, by móc
wypoziomować sam szablon. Układanie szablonów należy zaczynać od krawędzi ścian. Rozmiary szablonów
zależą od wzoru i są opisane na końcu karty technicznej.
1) Na powierzchni ściany w odległości równej wielokrotności szerokości szablonu (mierząc od górnej
krawędzi), należy zaznaczyć punkt najbliższy środka ozdabianej powierzchni.
2) Następnie za pomocą poziomicy wykreślić poziomą linię (linia ta będzie linią poziomu).
3) Następnie przez punkt najbliższy środka ściany (mierząc od bocznej krawędzi ściany wzdłuż linii
poziomu), a odległy o wielokrotność długości szablonu wykreślić linię pionową (linia ta będzie linią pionu).
4) Przed przyklejaniem szablonów należy sprawdzić prostopadłość wykreślonych linii.
5) Przyklejanie szablonów należy wykonać bardzo dokładnie, silnie dociskając, przy pomocy pacy stalowej o
zaokrąglonych krawędziach.
Należy unikać rozciągania szablonu, gdyż prowadzi to do zgubienia linii podziałów i zniekształcenia całego
wzoru. Zwrócić szczególną uwagę podczas przyklejania sąsiednich szablonów do już zamocowanych.
Szablony łączymy na styk, do czoła. Miejsca łączenia koniecznie zabezpieczyć kawałkami taśmy ochronnej
aby uniknąć zabrudzeń wzoru I fugi.
6) Po przyklejeniu szablonów Ultra Tex tynki nakładać zgodnie z kartą techniczną odpowiedniego produktu.
7) Na powierzchni elewacji przyklejamy tylko taką ilość m2 szablonu, na której jesteśmy w stanie nałożyć
tynk Ultra Tex
Szablony usuwamy dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku. Odrywanie powinno nastąpić z całej
szerokości szablonu, delikatnie i stopniowo. Zrywanie szablonów należy zapoczątkować zerwaniem jednego
szablonu, w celu oceny wyschnięcia tynku.
UWAGA:
Określenie pionu/poziomu ścian nie dotyczy aplikacji szablonu American Flagstone.

DOSTĘPNE WZORY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cegła wiązanie wozówkowe
Cegła wiązanie kowadełkowe
Cegła wiązanie krzyżowe
Cegła wiązanie krzyżowe podwójne
Cegła opaska
Baltimore Brick – Stara cegła
American Flagstone
Płytka 29cm x 7cm | 22cm x 22cm | 40cm x 40cm
Pasek 10mm | 20mm

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za
prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.
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DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA
Produkt dopuszczony do sprzedaży na terenie RP.

