KASUTUSJUHEND SOOJUSISOLATSIOONIMATERJALILE „BRONYA WINTER“

1.1 Kasutusjuhend tootele „BRONYA WINTER“on välja töötatud kasutamiseks elu-, ja ühiskondlike hoonete
uusehitustel, rekonstrueerimisel ja remontimisel.
1.2 Enne materjali kandmist fassaadile tuleb teha hoonele ehituslik ekspertiis ja fassaad kapitaalselt remontida.
TÖÖDE TEHNOLOOGIA
2.1. Bronya Winter kuulub mitteaktiivsete ainete hulka ning sisaldab suletud pooridega mikrograanuleid, akrüülja silikoonmodifitseeritud vaigu lahuseid, plastifikaatoreid, fungitsiide (halliutusseene tekke välistamiseks).
Omab head auru läbilaskvust ja niiskuskindlust, kõrget UV kindlust. Materjal „Bronya Winter” omab head
adhesiooni suurema osa materjalide suhtes, ei lase läbi vett, leelisekindel, sobib kasutamiseks erinevatel
pindadel.
2.2 Materjal „Bronya Winter“ on hermeetiliselt suletud taaras valmis kasutamiseks ja sellel on kirjas järgmised
andmed:
-tootja
-kasutusjuhend
-värv
-valmistamise kuupäev
2.3 Transportimisel ja pikaajalisel seismisel on lubatud materjali kihistumine, mis on eemaldatav korralikul
segamisel enne materjali kasutamist.
2.4 Vajaliku konsistentsi saavutamiseks lahjendatakse materjali lahusti ja lakibensiiniga konsistensis 1:1-le. Teisi
lahjendajaid ei soovitata. Materjal sisaldab kergesti lenduvaid osakesi, on vajalik täita kõiki tuleohutusnõudeid.
2.5 Materjali pealekandmiseks kasutatakse pintslit või maalrirulli. Parima tulemuse annab pihustiga
pealekandmine. Ühe kihi paksus ei tohi ületada 0,5 mm. Kuivamisaeg mitte vähem kui 24 tundi. Madalatel
temperatuuridel ja suure õhuniiskuse korral võib kuivamise aeg pikeneda.
2.6 Ettevalmistatud pind peab olema kuiv, sile ja puhas. Niiskus ei tohi ületada krohvitud ja telliskivi pinnal üle
5%-i, betoonpinna puhul 4%-i.
2.7 Õhuniiskus tööde teostamise ajal ei tohi ületada 80%.
2.8 Keelatud on materjali kasutamine:
- vihmase ilmaga ja kui fassaad on vihmast märg
- lumesaju ja suure õhuniiskuse puhul
- kui pinda katab härmatis ja jäide
2.9 Ei soovitata kasutada pindadel, mis on värvitud või krunditud silikaatvärvidega.
2.10 Ei soovitada kasutada puit- ja metallpindadel.
2.11. Vaatamata materjali kõrgele leelisekindlusele, ei sobi aluspind, mille pH on liiga kõrge. Seepärast peab
betoon- või tsementpind olema kuivanud vähemalt 30 päeva.
2.12 Enne materjali „Bronya Winter“ kandmist pinnale puhastatakse fassaad vanadest värviplekkidest
mehhaanilisel teel.
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2.13 Pinnalt eemaldatakse nõgi, tolm ja muu mustus.
2.14 Materjal kantakse pinnale ühtlase kihina ilma vahedeta, lastes igal kihil täielikult kuivada.
2.15 Pihustiga töötades jälgida järgmisi reegleid:
- esimene kiht kantakse horisontaalselt, teine kiht aga vertikaalselt.
- pealekandmine peab olema ühtlane ja kiirus ei tohi ületada 14-18 m/min.
- ühtlase kihi saamiseks peab järgmine kiht eelmist katma 30% servast.
- pihusti peab olema puhas ja töökorras, et kindlustada ühtlane kattev pind.
OHUTUSNÕUDED
3.1 Materjaliga „Bronya Winter“ töötamisks on vajalikud:
- spetsiaalsed tööriided ja jalanõud
- kummikindad
- puuvillased töökindad
- kaitseprillid;
- respiraator.
3.2 Nahale sattudes pesta käsi seebiga ja loputada rohke veega.
3.3 Materjali ja lahusteid hoida kinnistes, tuulutatavates ruumides.
3.4 Jälgida tuleohutus- ja keskkonnakaitse eeskirju.
Materjali pealekandmise ja säilitamise juhendite mittejärgimisel tootja ja müüja katte kvaliteedi eest ei
vastuta.
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