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Technisch informatieblad

Klebespachtel AF
Verlijming en voegmateriaal voor steenstrips.

Toepassing

Producteigenschappen

Verlijmen en afdichten van voegen van Meldorfer steenstrips.

hoge kleefkracht
zeer elastisch
weerbestendig
waterafstotend
waterdampdoorlatend

Technische gegevens

Verwerking

Type bindmiddel

Acrylaat-copolymeer

Dichtheid

ca. 1,7 g/cm³

diffusie-equivalente
luchtlaagdikte

sd: ca. 0,45 m conform DIN EN ISO 7783
(Meldorfer steenstrips in Klebespachtel AF - ca. 7 mm)

Voorbereidende
werkzaamheden

- Het te beplakken oppervlak gelijkmatig met doorlopende hoogtemarkeringen (slagsnoer) verdelen,
om de arbeidsstappen af te bakenen.
- Bij normaal formaat (NF) heeft een arbeidsstap een hoogte van ca. 33 cm.
(4 lagen steenstrips á 71 mm en 4 lintvoegen á 12 mm).
- Bij smal formaat (DF) heeft een arbeidsstap een hoogte van ca. 32 cm.
(5 lagen steenstrips á 52 mm en 5 lintvoegen á 12 mm).
- Bij het afzetten van de slaglijnen rekening houden met kozijnen, deuren, rollagen e.d.

Ondergrond voorbehandeling

De ondergrond moet egaal zĳn, een gesloten oppervlak hebben en vrĳ zĳn van stoffen die de
hechting kunnen verminderen.
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Verwerking

Mengen materiaal

Verwerking

Mengen met een langzaam draaiend roerwerk tot een homogene massa met een
gelijkmatige kleur is ontstaan. Eventueel een kleine hoeveelheid water toevoegen voor
de juiste verwerking consistentie.

- Klebespachtel AF op de uitgeharde wapeningslaag en tussen de aangebrachte hoogte
markeringen aanbrengen door middel van een stalen spaan. Vervolgens de
aangebrachte massa verdelen door middel van een getande spaan (tandgrootte 4 x 6
mm) in verticale- of horizontale richting.
- Niet meer lijm aanbrengen voor het verwerken van de steenstrips, voordat aan het
oppervlak een drogingshuid ontstaat.
- De Alsecco steenstrips met een schuivende beweging volledig in de verse lijm drukken
zodanig dat er geen holle ruimten onder de steenstrips meer zijn. De Alsecco steenstrips
steeds van boven naar beneden aanbrengen, te beginnen met de hoekstrips.
- De verse lijm in de voegen gladstrijken door middel van een 10 mm brede penseel
zodanig dat de aansluiting steenstrips-lijmlaag, in de voeg, volledig gesloten zijn.
- Aansluitend het gevoegde oppervlak voorzichtig afborstelen met een zachte borstel of
veger om de losse lijmresten te verwijderen.

Verbruik

ca. 3,5 kg/m²
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Temperatuur tijdens
verwerking

Tijdens het verwerken en drogen moet de temperatuur van het materiaal, de
ondergrond en de omgeving tussen de 5 °C en de 30 °C liggen.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij
kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Ca. 24 – 72 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen. In gedroogde toestand met tegel- en
baksteenreiniger.
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Te leveren in

Aanvullende gegevens

Verpakking

Kunststof emmer met ca. 25 kg netto.

Kleur

Donkergrijs
Lichtgrijs
Wit

Transport

Niet van toepassing.

Opslag

Droog, tegen vocht beschermen, koel en in de originele gesloten verpakking
min. 12 maanden houdbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten bereik van kinderen opslaan.
Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen.
Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te
voorkomen. Voorkom lozing in het milieu.
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan
ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker
is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar
specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid.
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor
moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

