FESTKontakt
Kwarcowy mostek sczepny pod tynki i masy szpachlowe, na gładkie, niechłonne
powierzchnie ścian i sufitów, beton, płyty OSB, gipsowo-kartonowe i płytki ceramiczne itp.

OPIS
FESTKontakt to gotowa do użycia masa sczepna na bazie wysokiej jakości żywic dyspersyjnych oraz
wypełniaczy mineralnych. Zapewnia doskonałą przyczepność do wielu rodzajów podłoża i tworzy
trwale połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami wykończenia powierzchni.

ZASTOSOWANIE









Na zewnątrz i do wnętrz
Na gładkie powierzchnie
Warstwa sczepna pomiędzy istniejącym
podłożem a kolejnymi warstwami
wykończenia powierzchni
Na posadzki, ściany, sufity
Na gładkie powierzchnie
Pod mikrocement i tynki dekoracyjne

WŁAŚCIWOŚCI









Bardzo wysoka przyczepność do każdego
rodzaju podłoża
Gotowy do użycia
Grubość jednej warstwy <0,2mm
Odporność na niskie i wysokie
temperatury
Odporność na promieniowanie UV
Wysoka odporność na ścieranie
Nie zawiera rozpuszczalników
Szybki czas wysychania

APLIKACJA
Podłoże musi być: mocne, nośne, suche, (wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%), czyste,
stabilne wolne od kurzu, oleju. Podczas aplikacji temperatura mostka sczepnego, podłoża oraz
otoczenia nie powinna być niższa niż 15°C.
Przed użyciem mostek sczepny FESTKontakt dobrze wymieszać, nie rozcieńczać. Równomiernie
nanosić na podłoże za pomocą pacy.
Podczas wzmacniania podłoża należy zatopić siatkę bezzwłocznie po rozłożeniu FESTKontakt na
posadzce.
Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz od chłonności podłoża, w
warunkach 20°C kolejne warstwy można aplikować po 4-6 godzinach.
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CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

OPAKOWANIA
FESTKontakt dostarczany jest opakowaniach 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z
kartami technicznymi komponentów wchodzących w skład sytemu dostępnymi na stronie
www.festfloor.pl. Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W razie przypadkowego
kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady lekarza. Należy podjąć działania
zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się
stosować maski i rękawice. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylacje i unikać
wdychania pyłu.

SPECYFIKACJA





Gęstość : Około 1,8 kg/dm³
Przyczepność do podłoża: >1,0 MPa
Zużycie: 0,5-1,0 kg/m³
Temperatura stosowania: +15°C do +25°C
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