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PD 1K Profi
Vastagfólia
(Profidichtfolie PD 1K)

> egykomponensű
> glettelhető és hengerelhető
> páraáteresztő

Terméktulajdonságok
Hidraulikus kötőanyagú, egykomponensű, oldószermentes,
rugalmas, vizet át nem engedő, de páraáteresztő, varrat- és
hézagmentes vízszigetelés.

Alkalmazhatóság
Alkalmas kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség,
üzemi- és használati víz elleni varrat- és hézagmentes
szigetelésére (ahol az építési előírások nem korlátozzák),
ragasztott kerámialapok, hidegburkolatok alá közvetlenül
felhordva a műszaki ismertetőben leírtak betartásával, és a
rendszer-kiegészítők együttes alkalmazásával.  Megfelel az
ONR 22207 W1 - W4, ZDB előírása szerinti - O | AO1 | AO2
| BO adatlapnak. Felhasználási területek: Falon és vízszintes
aljzaton, továbbá erkélyek, teraszok esetén.

Termékadatok
Kiszerelés:

18 kg zsák 48 zsák/ 864 kg / raklap

Tárolás:
Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan
csomagolásban kb.12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagigény kb. 1,5 kg/m²/mm
Feldolgozási idő kb. 60 perc
Száradási idő kb. 2 óra az első réteg

felhordása után
Burkolható kb. 24 óra múlva

Min.  rétegvastagság 2 mm
 Vízigény:
glettelhető állag 5,85 l / 18 kg
kenhető/hengerelhető állag 6,75 l / 18 kg

Bedolgozás
Javasolt szerszám: 
Lassú fordulatszámú, elektromos keverőgép, keverőszár, 30
l-es keverővödör, fogas simító (6 mm-es fogazású).

Alapfelület:
Az alapfelületnek szilárdnak, por-, zsír-, olaj-, valamint
festék- és egyéb leválasztóanyag-maradványoktól 
mentesnek kell lennie. A laza, leváló részeket el kell
távolítani és az alapfelület a mindenkor érvényes
előírásoknak feleljen meg.
Megfelel:
Beton, gázbeton, cementbázisú kész vakolat, gipsz
építőanyagok, fa, fém, keményhablapokra.
Előkezelés:
A tapadás javítását, nedvszívás kiegyenlítését az aljzat
tulajdonságainak megfelelő Murexin alapozóval vagy
Murexin tapadó híddal végezzük. A burkolhatóságot
vizsgálni kell.
Bekeverés:
A kimért, hideg keverővízhez hozzáadott por alakú Murexin
Profi vastagfólia PD1 K-t lassú fordulatszámú, elektromos
keverővel egyenletes, csomómentes masszává keverjük,
keverési idő kb. 3 perc.

Feldolgozás:
Az előkészített alapfelületre fentiek szerint bekevert masszát
két rétegben, fogas simítóval (6 mm) egyenletes
rétegvastagságban a teljes felületre fel kell hordani.
Fal- és aljzat találkozási csomópontoknál a Murexin
Hajlaterősítő szalagot kell Murexin Profi vastagfólia PD 1
K-val rögzíteni. A megfelelő száradási idő után a második
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szigetelő réteg felhordható. Vízelvezetéseknél a Murexin
Gully-szigetelést, csőáttöréseknél a Szigetelő mandzsettát
alkalmazzuk. A szigetelést célszerű két követő és
egymástól független munkamenetben elkészíteni.

Rendszerkiegészítő termékek
Kiegyenlítés:
- Murexin AM20 Kiegyenlítő habarcs
- Murexin OS50 Objekt Plus aljzatkiegyenlítő- Murexin
FSM20 Önterülő aljzatkiegyenlítő- Murexin FMA30 Kültéri
aljzatkiegyenlítő

Alapozás:
- Murexin LF1 Mélyalapozó
Ragasztás:
- Murexin KGF65 Totál Flex ragasztóhabarcs

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


