Клейова гіпсова суміш «Гіпс монтаж»

Застосування:
Кріплення декоративної гіпсової плитки, гіпсокартону, гіпсових панелей
Для внутрішніх робіт 
Для кладки гіпсових блоків та гіпсових пазогребневих плит 
Висока фіксація на вертикальних поверхнях 
Висока адгезія


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

Приготування 
Суху суміш «Гіпс монтаж» змішати з чистою водою, згідно пропорції, вказаної в технічних даних, до отримання однорідної пластичної маси потрібної консистенції. При цьому, суху суміш поступово додавати у воду. Перемішування можна проводити як вручну, так і міксером або дрилем із спеціальною насадкою або у змішувачі примусової дії. При перемішуванні запобігати піноутворенню. Витримати технологічну паузу 1-2 хвилини і перемішати знову, безпосередньо перед виконанням робіт. Розчинну суміш використати протягом 30 хвилин. В процесі приготування користуватися чистою тарою та інструментами. 

Підготовка основи 
Основа має бути міцною, цілісною, сухою, здатною витримувати проектні навантаження. Поверхню очистити від пилу, забруднень та речовин, які знижують адгезію клейової гіпсової суміші до поверхні (масляні та жирові плями, антиопалубні мастила, бітумні мастики та інші). 
Крихкі та неміцні ділянки слід видалити. Поверхню перед нанесенням розчинної суміші обробити ґрунтовкою. Подальші роботи проводити після висихання ґрунтовки (через 3-6 годин). Для усунення дефектів (западин) завглибшки від 3 до 10 мм застосовувати локально гіпсовий клей. 

Виконання робіт 
Клейову гіпсову суміш нанести на поверхню гіпсокартонного листа або гіпсової панелі в вигляді ляпух діаметром близько 10 см та висотою 3-5 см з інтервалом 30-40 см. Площина зклеювання повинна бути близько 15% поверхні приклейованного матеріалу. Після нанесення суміші, листи встановлюють вертикально на підкладки висотою не менш 10 мм від полу та прижимають до стіни. Для надійного приклеювання рекомендується простукати гіпсокартон по всій плоскості гумовим молотком та, поки клей «дихає» вирівняти по вертикалі і відносно один одного за допомогою будівельного правила з рівнем. Час роботи клейовою гіпсовою сумішшю - до 30 хвилин після замішування.
 
Увага! Невиконання даної інструкції, передозування кількості води в суміші і виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину і розтріскування 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Склад 
суміш гіпсу з мінеральними заповнювачами та полімерними модифікаторами
Зовнішній вигляд 
однорідна сипуча маса білого кольору без сторонніх домішок 
Пропорції змішування
4-4,5 л води на 8 кг (0,5-0,56 л води на 1 кг) сухої суміші
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)
не більше 0,5 мм
Температура повітря та основи при нанесенні 
від +5 до +30 °С
Термін придатності з початку замішування
30 хвилин
Час висихання
7 діб
Час коригування
не менше 10 хвилин
Відкритий час 
не менше 15 хвилин
Рухомість
5±2 см
Адгезія до основи
не менше 0,5 МПа
Температура експлуатації затверділого розчину
від +5 до +50 °С
Витрати сухої суміші
~2,0 кг/м²

Увага! Витрати сухої суміші залежать від нерівності основи, методу нанесення, та навичок виконавця. 
Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °С і відносній вологості 65±5 %. В інших умовах характеристики розчинної суміші можуть змінитися. 
При високій температурі навколишнього середовища, вітрі, прямому попаданню сонячних променів і т. п. час придатності, коригування та відкритий час розчинної суміші можуть значно скорочуватися. При низькій температурі, підвищеній вологості та великій товщині клейового шару – час твердіння розчину збільшується. 
Виробник не несе відповідальності за невірне використання суміші або використання її в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією. 

Термін та умови зберігання 
В сухих умовах, при відносній вологості не більше 60% і температурі від +1 до +30 °С, на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці - не більше 6 місяців від дати виробництва. 

Правила безпеки 
У процесі приготування і при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, промсанітарії і санітарних норм при роботі з будівельними матеріалам. У зв'язку з підвищеним пилоутворенням захищати дихальні шляхи і очі. Гіпсова клейова суміш містить гіпс і при взаємодії з водою дає реакцію, тому при роботі з нею необхідно захищати очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води і звернутися по допомогу до лікаря. Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПін 4360-88. 
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