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Materiaal/vervaardiging
ERFURT-KlimaTec FP 2 is een prefab droge mortel op minerale basis.

Productgegevens
• Bestelnr. 1002692
• Verpakking: zak van 25 kg
• Basis: cement/kalk, toeslagstoffen
• Kleur: crèmewit
• Temperatuur ondergrond/verwerking: +5 °C tot +30 °C
• Benodigde hoeveelheid water: ca. 6,5 - 7,0 L / 25 kg
• Verwerkingstijd: ca. 60 min.
• Dichtheid droge mortel: ca. ca.1,8 kg/l
• Wateropname: ca. 0,11 kg/m2 h0,5
• Waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ: ca 10
• Trek- en drukvastheid: ca. 1,0 N/4,0 N mm2 na 28d*
• Verbruik: ca. 4,5–5,0 kg/m2 per cm laagdikte
• Verbruik: ca. 1,4 kg/m2 per mm laagdikte
• Opslag: droog, 12 maanden in originele gesloten verpakking, geopende 

verpakking direct volledig gebruiken
* De waarden gelden voor +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid

Producteigenschappen
• Mineraal
• Diffusie-open
• Spanningsvrij
• Voor binnen en buiten
• Voor lagen van 1 tot 3 mm dikte

Gebruik/gebruiksaanwijzing
ERFURT-KlimaTec FP 2 wordt gebruikt om fijne gipsoppervlakten te creëren. 
Het product is geschikt voor gebruik op grovere minerale 
pleisteroppervlakten als fijngips en als plamuur voor binnen.

Voorbereiding van de ondergrond
De minerale ondergrond moet stabiel, vast, hechtend en vrij zijn van 
stoffen die het kleven bemoeilijken. Krimpprocessen moeten compleet 
voltooid zijn. Losse randen tot bij de vaste kern verwijderen. Sterk 
zuigende ondergronden vooraf in een basislaag zetten.

Gebruiksaanwijzing
In een schone kuip mengt u met een mixer (ongeveer 300–700 min-1) liter 
schoon water met voldoende poeder tot er een klontvrije, stevige, gladde, 
pasteuze plamuur ontstaat. De mengtijd bedraagt ongeveer 2–3 minuten. 
Met een troffel, spaan of spatel in de gewenste laagdikte aanbrengen. Na 
het drogen, kan het oppervlak met een schuimrubberen of vilten of 
sponsachtige doek worden afgeveegd. Te vroeg of te intens wrijven 
veroorzaakt een bindmiddelconcentratie op het oppervlak en kan 
spanningsscheuren veroorzaken. Per 1 mm laagdikte een dag laten staan.

Tips:
• Bescherm oppervlakten die niet behandeld moeten worden tegen de 

effecten van ERFURT-KlimaTec.
• Al verstijfde ERFURT-KlimaTec FP 2 fijngips niet door toevoeging van 

water of nieuwe mortel opnieuw geschikt maken voor verwerking, er 
bestaat risico op onvoldoende ontwikkeling van de stevigheid!

• Zeer vochtige ondergronden leiden eventueel tot langere wachttijden
• Zeer hoge luchtvochtigheidspercentages moeten door gepaste 

maatregelen zoals het gebruik van condensdrogers, ventilatoren enz. 
worden verminderd. Directe verwarming of tocht dienen te worden 
vermeden.

• Voor het aanbrengen van kleuren worden diffusie-open silicaatverven 
aanbevolen

• Beschermen tegen directe zonnestralen
• Bij een te snelle ontwatering (opgewarmde ruimten of sterk zuigende 

ondergronden) of onvoldoende gedroogde pleisterlagen bestaat het 
gevaar van scheurvorming!

• Bij het uitvoeren van pleisterwerkzaamheden de voorschriften volgens 
18350 en DIN V 18550 naleven. Het gepleisterd oppervlak moet na 
volledige opdroging vrij van scheuren zijn. Haarscheuren/
krimpscheuren zonder holle opening vormen geen probleem en dienen 
niet gerepareerd te worden, omdat ze de technische eigenschappen 
niet beïnvloeden
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