СТЕННИ ПАНЕЛИ ARSTYL®

1. Материал
®

Име на продукта: Стенни панели ARSTYL
Съставен материал: жълта, твърда полиуретанова пяна с висока плътност.
Плътност: ± 300 kg/m3
Фабрична завършеност: Готов за боядисване бял матов акрилен грунд.

2. Специфични характеристики
Видими повърхности:
Производствената техника гарантира твърда и гладка повърхност и точно повторение на
мотива.
Размери:
DOMINO, ICON, BUMP, LIQUID, WAVE, SQUARE, STRIPE, STONE, FLOWER:
Дължина на панел: 1.135 мм (± 5мм)
Ширина на панел: 380 мм (± 5мм)
CUBE:
Дължина на панел: 1.135 мм (± 5мм)
Ширина на панел: 350 мм (± 5мм)

3. Употреба
Области на приложение:
Декоративни панели за стена за интериорно приложение.

Условия на монтаж и съхранение:
Стенните панели Arstyl ® трябва да бъдат съхранявани на сухи места. Препоръчителнaта
температура е от +15о С до +25о С с относителна влажност от 45% до 65%. За постигане на
оптимални резултати, продуктите трябва да бъдат монтирани при подобна температура и
влажност. Монтаж върху мокра повърхност (прясна мазилка) и при ускорени условия на
съхнене (пистолет с топъл въздух, обезвлажнител, изкючително висока температура) трябва
да се избягват.
4. Основа
Подходящи повърхности: повърхности с мазилка или хартиени тапети, замазки.
Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени, обезмаслени и равни.
Ако продуктът ще се прилага върху специфични основи, моля консултирайте се с нашия
технически отдел.
5. Лепило
Монтажно лепило: ADEFIX® PLUS
Лепило пълнител: ADEFIX® (фугиране на таван/стена)
Препоръчителна температура при монтаж: от +15о С до +25о С
ADEFIX®: почистващи продукти преди втвърдяване: с вода
ADEFIX® PLUS: почистващи продукти преди втвърдяване: с терпентин заместител
След втърдяване:механично почистване

6. Обработка на повърхността (боядисване)
Фабрично грундираните стенни панели Arstyl трябва да бъдат покрити със завършваща боя.
Подходящи са бои на водна основа, акрилни или на полиуретанова основа емулсионни и
алкидни бои. Препоръчително е винаги да се прави тест върху повърхността на панела.
Не трябва да се използват варови бои, силикатни бои, оцветители със силиконови смоли и
смесени продукти.
7. Специални инструкции
Стенни панели Arstyl ® не са предназначени да издържат натоварвания.
При полиуретановите продукти може да възникне минимална разлика в размерите при
повишаване на температурата и влажността. Фуга до 2 мм може да възникне в резултат на
специфичните свойства на този материал.
Това не е причина за рекламация!
Други технически данни в съответствие с EN 15102+A1:2011 са посочени в декларацията за
експлоатационни характеристики Nr.W1DECORP100
(https://nmc-decoration.be/en/documents/).

