
  

ПЕРВАЗИ С ФИНИШ ПОКРИТИЕ WALLSTYL
®
  

       1. Материал  

  

          Име на продукта: Первази с финиш покритие Wallstyl
®

 

          Съставен материал: Екструдиран полистирен,бяла хомогенна смес. 

          Температура за монтаж: +10°C до +30°C (най-добра +15°C до +25°C) 

          Температурна устойчивост: max. +70°C 

          Твърдост на повърхността: прибл. 50  по DIN 53505/ISO 868  

          Плътност:приблизително 410 kg/m
3
 

           

          2. Специфични характеристики 

          Фабрична завършеност:водоустойчиви,завършващо покритие(RAL 9016), 

          удароустойчиви и с 100% UV-защита.  

  

          Видими повърхности: 

          Перфектно гладка повърхност с чисти краища. 

 

          Повърхности за залепване: 

          Устойчиви повърхности с чисти краища,ограпавени на гърба за по –добра адхезия 

 

          Размери: 

          2.44 м/ 8’ и/или 2 м/ 6.56’ (t± 5 mm). 

          Сечение на профил: в зависимист от модела(± 5%) 

  
         3. Употреба 

 

          Условия на съхранение и монтаж: 

          Равнинна повърхност, защитена от слънце и влага.Температура на съхранение 

            +15°C / +25°C. Влажност 45% до 65%.Трябва да се обработват внимателно. 

           За най-добри резултати продуктът  да бъде монтиран и съхраняван в условия, 

          близки до тези на крайната употреба.Трябва да се изключи монтирането върху 

          мокра повърхност (свежа мазилка) и при условия на принудително  

          изсушаване(топлинен пистолет,изсушител,изключително висока    

          температура).Трябва да се спазват инструкциите за монтаж. 

 

                                                                                                                

 



 

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. Лепила и фуги 

Монтажно лепило: ADEFIX
®

 PLUS  

Лепило пълнител: ADEFIX
® 

(фугиране на таван/стена) 

Покриване на ръбове и фуги с височина / проекция> 8 см: ADEFIX® Plus 

Едностранно монтиране: ADEFIX® Plus 

Ширина на фуга – 3мм 

ADEFIX
®
: почистващи продукти преди втвърдяване: с вода 

ADEFIX
® 

PLUS: почистващи продукти преди втвърдяване: с терпентин  

След втърдяване:механично почистване 

 

6. Обработка на  повърхността (боядисване) 

           WALLSTYL® Первази с финиш покритие могат да бъдат боядисани    без никакви  

             проблеми с бои без  разтворители (дисперсни бои, акрилни лакове и др.). 

             Ако обаче желаете да нанесете боя  с разтворител е препоръчително  да я тествате преди            

             това. 

 

           7. Специални инструкции 

             

           Условия на съхранение и монтаж: 

             WALLSTYL® Продуктите от полистирен не се класифицират  нито като "силно токсични"   

              нито"токсични"  в съответствие с регулациите  относно опасните вещества. 

 

           Важни бележки: 

            Елементите са само декоративни с  изключване на  всяка структурна функция, 

            те не са   проектирани да издържат натоварвания   и трябва да бъдат изолирани от  

            елементи,   които могат да пренасят напрежения или движения.                            

                                                                                                                                                                                                                                           

 

            Физическите свойства на продуктите и повърхностите на полагане   предизвикват  

             различни естествени коефициенти на разширение   и предизвикват движение на фугата  

             и лепилото или появата на фини пукнатини.Този факт не представлява  

             основание за рекламация. 

 

             Тези продукти са гъвкави.Въпреки това прекомерното налягане може да причини  

             счупване на профила.Моля, имайте предвид,  че това може да доведе до изхвърляне на  

             парчета.                                                                                                                                  

                                                                                                                       

                                                                                                                        
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                             

 


