FIŞĂ TEHNICĂ Nr. 101-01/2016

Cod doc.
FT-M101-01

Chit de rosturi pt. ghips-carton GI-FIX M101
DOMENIU DE UTILIZARE:
Chit pentru rosturi de gips-carton GI-FIX M101 – liant adeziv pe bază de ipsos.
 La rostuirea plăcilor de gips-carton cu ajutorul benzii pentru armare.
 La montarea colţarelor și a plasei de armare.
 Gletuirea suprafețelor de gips-carton.
CONSUM SPECIFIC:
 Circa 0,1÷ 0,2 kg/ml de rost.
DATE TEHNICE:
 Culoarea:
alb
 Granulaţia:
sub 0,2 mm
 Compoziţie: ipsos, agregate minerale, polimeri, plastifianți, întârzietor de priză
 Apă de consistenţă normală: 35-45%
CARACTERISTICI TEHNICE:
Standard de calitate: SR EN 12860:2003
Performanţe:
Caracteristici esențiale
Performanță declarată
Reacția la foc
Clasa A1
Emisie de substanțe periculoase
Nu are
Timp de priză (metoda Vicat)
˃ 60 min.
Distribuție
315µm
0%
granulometrică
200 µm
< 1%
Aderenţă la suport de gips carton ≥ 0,19 N/mm² mod de rupere
mod de rupere:C
Produsul este executat sub marca VonMEISTER.

Specificație tehnică
armonizată

SR EN 12860:2003

MOD DE LUCRU:
Unelte necesare:
 Găleată + agitator mecanic sau manual.
 Șpaclu + gletieră.
Pregătirea suprafeţei de suport:
 Se verifică starea plăcilor, planeitatea suprafeței suport, muchiile plăcilor se curăţă de
impurităţi, grăsimi şi de praf.
Preparare:
 Atât găleata cât şi apa utilizată trebuie să fie curate.
 Chitul se introduce în apă (0,35-0,45 l/kg) se lasă 2÷3 minute la macerat.
 Se amestecă energic, preferabil mecanic, până la obţinerea unui amestec omogen,
cremos, uşor aplicabil.
Durata de utilizare:
 30 de minute după preparare.
Temperatura de lucru:
 +5°C ÷ +30°C
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Punere în operă:
 Pasta se introduce cu șpaclul în rosturi.
 Se aplică banda din fibră de sticlă sau după caz colţarul, care se acoperă cu un alt strat
de chit de rosturi.
 Suprafaţa chitului se netezeşte cu o gletieră, astfel ca să se obţină o suprafaţă uniformă
pe toată placa.
 Suprafețele de gips-carton se pot gletui cu acest material, urmând procedura normală de
lucru pentru gletuire.
RECOMANDĂRI SPECIALE:
 Se va evita expunere directă la razele solare, intemperii, bătaia vântului sau curenților de
aer a suprafeţelor proaspăt lucrate.
 Se va prepara o cantitate care se poate aplica în 20 de minute.
 În cazul gletuirii, plăcile de gips-carton se vor amorsa în prealabil.
 Pentru obţinerea unei suprafeţe de fineţe ridicată se recomandă şlefuirea cu hârtie
abrazivă de granulaţie fină.
 Timp de maturare: 7 zile.
 În afara recomandărilor de mai sus este importantă respectarea normelor şi standardelor
în vigoare referitoare la aceste lucrări.
AMBALARE:
 În saci de hârtie 20 sau 5 kg pe europaleţi.
PÃSTRAREA:
 În încăperi uscate, în ambalaj original, pe paleţi din lemn.
TERMEN DE VALABILITATE:
 12 luni de la data fabricaţiei marcat pe ambalaj, cu respectare prevederilor privind
condiţiile de păstrare.
ATENŢIE!:
Informaţiile existente în prezenta fişă tehnică sunt bazate pe cunoştiinţele noastre cu privire la
acest produs. Caracteristicile garantate se bazează pe experienţa practică şi pe testele
efectuate. Condiţiile specifice locaţiei şi aplicării pot varia faţă de cele prezentate aici, utilizarea
corectă şi reuşită a produselor noastre nu este în sfera noastră de responsabilitate.
Atenţia utilizatorului este cerută asupra eventualelor riscuri care pot apărea în momentul în care
produsul este utilizat în alte scopuri, decât pentru care este conceput.
Se recomandă ca informaţiile existente în fişa tehnică să fie transmise utilizatorului, eventual
într-o formă adecvată. Aceste informaţii sunt cele mai bune şi demne de încredere conform
stadiului actual al știinţei. Utilizatorul răspunde pentru luarea tuturor măsurilor de precauţie care
să corespundă legislaţiei.
Aceste informaţii sunt specifice produsului şi nu trebuie să fie valabile pentru alte produse
similar.
FIŞA CU DATE DE SECURITATE M101.01–FSMVM elaborat conform Reg. UE nr. 453/2010
de modificare a Reg. CE nr. 1907/2006, se poate consulta pe www.vonmeister.ro.
CONTACT:
S.C. Von MEISTER S.R.L. Arad, Cal. A Vlaicu Nr.60-80 Arad, Jud. Arad, România
Tel/fax: 0257/289.110
Email: contact@vonmeister.ro
Site:
www.vonmeister.ro
Administrator
Marian Melinte
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