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Tynk zewnętrzny
Karta Zastosowań

Zaprojektowany z zaufaniem
Zewnętrzny tynk zwykle zabezpiecza budynek przed: wpływem pogody,
niszczeniu konstrukcji i dodatkowo stanowi element ozdoby. W tych
kategoriach, tynk zewnętrzny powinien spełnić i gwarantować takie
wymagania, jak: być dekoracyjnym, rozbijajać optycznie duże obszary
elewcji , ochraniać, zabezpieczać przed wodą, być ekonomicznym w
eksploatacji, spełniać założone funkcje przez całą swoją długość życia,
etc.

Gwarantowana
Eksploatacyjne

Jakość

&

Wymagania

Różne opcje mogą zostać wprowadzone w życie, by systematycznie
zagwarantować wymagania dla tynków zewnętrznych: dobre
wykonanie, dobre projektowanie, selekcja produktów wysokiej jakości i

John Moores University of Liverpool,
UK, 1996

użycia Cem - FIL AR - szkło rozwiązań wzmocnienia.

Cem-FILAR wzmocniony tynk= dłuższe życie
tynku
Wzmocnienia Cem-FIL AR dostarczają cienki, lżejszy tynk z wyższymi
parametrami eksploatacyjnymi:
•Wyższa żywotność w czasie eksploatacji
•Powiększona wytrzymałość na zginanie
•Zapobieganie spękań i ograniczenie rozpoczętych spękań
•Ulepszona wytrzymałość na ścieranie i uderzenia
•Znakomity inhibitor kurczenia się
•Ulepszona odporność na kwasy i substancje chemiczne
•Nie korodowalne wzmocnienie
•Ulepszona odporność na degradację
•Nadaje opływowy kształt

Cechy & Wydajność:

0)Powiększona wytrzymałość na zginanie(ASTM - C 348): 5.50 do
7.00 MPa (800 do 1,015 psi)
1)Zamarzanie - odmrażanie 50 cykli (ASTM - C 67): żadnego
pogorszenie w warstwie
2)Zamarzanie - odmrażanie 300 cykli (ASTM - C 666): zachowanie
99% własności mechanicznych
3)Nie - palne (ASTM - E 136 & BS476)

4)Ogień / Płomienio Odporność (ASTM - E 119): 2 i 4 godziny

odporne
5)Deszcz z wiatrem: nie stwierdzono penetracji po 8 godzinach,
równoważny 160 km / h (100 mph) kierowany wiatrem deszcz
6)Absorbcja wody (ASTM - C 413): mniej niż 8%
7)Odporność na pogodę (BS1881): powierzchniowa absorpcja 10
razy niższa w porównaniu do konwencjonalnych tynków

2000 National Award : Regent
House, Leicester, UK

Wszechstronny w Projektach& Zastosowaniach
Cem-FIL AR wzmocniony tynk jest mieszaniną cementu, drobnego kruszywa (piasek) i
-Cem-FIL AR szkło mikrozbrojenie. Różne mieszaniny mogą zostać zaprojektowane, by
osiągnąć różne wymagania. Mieszaniny mogą zostać skomponowane na miejscu budowy
albo konwencjonalnie mogą być wcześniej przygotowane i na sucho workowane.

Zewnętrzny tynk z Cem-FIL AR dla budownictwa nowego &
renowacji

Cem-FIL®® Anti-Crak
Wysoka skuteczność 6, 12,
24mm
Wysoka dyspersja 6, 12mm

Cem-FIL® AR-systemy
Cem-MESH(siatka)

Cem-FIL AR-Mix
®

Tynki

Wymagania przeciętne

Wymagania zwiększone

Żywotność& Użytkowość

Ochrona przed pogodą & zanieczyszczeniami

Warstwa wykończeniowa, architektoniczna warstwa

Powierzchnie dla sportu

Izolacje dla bezpieczeństwa

Izolacja zewnętrzna & systemy wykończeniowe

Wymagania , Zastosowania

Metalowa płyta

Cegła & Beton

Niskiej gęstości beton

Zróżnicowana porowatość

Rodzaj podłoża

(dla oznaczenia typowego dawkowania, proszę skontaktować się z reprezentantem
producenta Cem - FIL ® Zbrojenie )

