CT 721
»VISAGE Fa hatású lazúr festék«
Dekoratív lazúr a természetes fára jellemzô színekkel bel- és kültéri
alkalmazásra

JELLEMZÔI
	6 színben kapható
	az idôjárás hatásainak rendkívül jól ellenáll
	víztaszító
	magasfokú színtartó képesség
	felhordásra kész

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Dekoratív, a természetes fa árnyalatait visszaadó
lazúr réteg a CT 720 Fa hatású vakolat felületén,
vékony ásványi vakolaton, meglévô, hagyományos
vakolaton, betonon és gipsz kötôanyagú felületeken.
Alkalmazható a Ceresit Ceretherm Visage, polisztirol
táblás homlokzati hôszigetelô rendszer (ETICS-THR)
részeként.
A CT 721 szórható, felhordható ecsettel, hengerrel
vagy szivaccsal. Az így impregnált felület rendkívül
tartós és szennyezôdés-álló felületet biztosít.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A fogadó felület legyen sima, megfelelô szilárdságú,
száraz por- és szennyezôdésmentes. Követelmény a
fogadó felülettel szemben:
- Ceresit CT 720 Visage Fa hatású vakolat (3 napnál
régebbi)
- vékony ásványi vakolatok (3 napnál régebbi)
- c ement- és mész-cement vakolat (28 napnál
régebbi), betonfelület (legalább 3 hónapos korú,
nedvességtartalma ≤ 4%)
- gipsz kötôanyagú felület, pl. dekorációs elemek,
(kizárólag beltérben), nedvességtartalom <1%
A vakolat nedvesség hatására károsodhat, ezért a
tartós nedvességnek kitett helyiségeket, épületrészeket,
elôzetesen vízszigeteléssel kell ellátni.
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FELHORDÁS
Alkalmazás elôtt az edény tartalmát alaposan keverje
fel alacsony fordulatszámú kézi keverôgéppel.
Kerülje a rozsdás tartályok vagy szerszámok
alkalmazását.
A lazúr réteget legalább 2 rétegben hordja fel a
nedves a nedvesre technológiával.
A CT 721 szórható, felhordható ecsettel, hengerrel
vagy szivaccsal. A kivitelezést falsíkonként vagy
egybefüggô felületenként egy munkamenetben kell
elvégezni, megegyezô gyártási számú anyaggal, ill.
a különbözô szériaszámú anyagot össze lehet önteni,
majd felkeverni.
A környezetet (ablak- és ajtótok, párkány, növényzet
stb.) a lecsöppenô lazúrtól fóliával védeni kell.
Az esetleges friss szennyezôdések, valamint a
felhordást követôen a szerszámokról a lazúr vízzel
könnyen lemosható.

FONTOS TUDNIVALÓK
A lazúrt kizárólag +5 °C és +25 °C közötti környezeti
és alapfelület hômérséklet esetén szabad felhordani
(relatív páratartalom: < 80%).
Ne végezzünk munkálatokat tûzô napsütésben,
és esôs idôben. (A teljes száradásig állványháló
alkalmazása javasolt.)
A termékhez ne keverjen más pigmenteket,
adalékszereket, vagy kötôanyagokat!
Beltéri alkalmazás esetén, a felhordást követôen, a
szag eltávozásáig a helyiséget szellôztetni kell.
Amennyiben szembe kerül, bô vízzel ki kell mosni!
A terméket gyermekektôl elzárva kell tartani!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

szilikon bázisú oligomerek Teflon
emulzió hozzáadásával

Sûrûség:

kb. 1,05 kg/dm3

Nyitott idô:

kb. 30 perc

Alkalmazási hômérséklet:

+5 °C - +25 °C

Csapadék ellen védeni kell:

kb. 24 óra

Anyagszükséglet:

kb. 0,2-0,3 liter/m2, 2 rétegben

A közölt mûszaki adatok +20°C és 60% relatív páratartalom mellett
érvényesek, ettôl eltérô körülmények jelentôsen befolyásolhatják a száradási
folyamatot.

KISZERELÉS
4 l-es mûanyag kanna

TÁROLÁS
Száraz, hûvös, fagymentes helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12
hónapig. Fagytól és közvetlen napsugárzástól óvni
kell!

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A bontott csomagolást alaposan vissza kell zárni, ill.
minél elôbb felhasználni.
Rendelkezésre álló színek:

Iberia Pine

Norway Pine

Irish Oak

Bengal Teak

Canada Walnut

Kongo Wenge

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926

Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu
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