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PST 03
Żelowa masa hybrydowa PUTZTECO PST 03 do użytku wewnętrznego, służąca do wygładzania powierzchni
ścian i suﬁtów. Dedykowana jest do nakładania ręcznego i maszynowego.
Masa posiada właściwości wysokiej elastyczności i tiksotropii, które są zauważalne podczas aplikacji.
Niebywałym atutem jest dodatek zapachu, dzięki czemu praca staje się bardziej przyjemna.

WŁAŚCIWOŚCI:
- tiksotropowa,
- elastyczna

Barwa

śnieżno - biała

- łatwa w aplikowaniu i dalszej obróbce

Wydajność dla 2mm grubości

tynk cementowo - wapienny 1kg / 1m2
tynk gipsowy 1kg / 1,5m2

(wyrównywanie, wygładzanie, szlifowanie)
- brak rys przy kurczeniu

płyta GK 1kg / 2m2
Temperatura stosowania

-5 do +30 OC

Maksymalna grubość warstwy

do 5mm

Czas otwarty

do 30 min.

- niski poziom zapylenia podczas szlifowania

Ilość warstw

2-3

- po wyschnięciu śnieżno - biała

Rozcieńczalnik

woda

- do nakładania hydrodynamicznego
- do nakładania ręcznego

- zapachowa
WARUNKI APLIKACJI
Przed użyciem masę należy przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym. PUTZTECO PST 03 można rozcieńczać,
maksymalnie do 2% zawartości opakowania. Przy natrysku hydrodynamicznym grubość warstwy nie powinna
przekraczać 5mm. Aplikując na tynki cementowe, cementowo - wapienne, należy położyć minimum dwie warstwy,
pamiętając o tym, aby pierwsza z nich była sucha i zagruntowana. Warstwa nie powinna być grubsza niż 5mm.
Stare, luźne podłoża należy oczyścić i przed nałożeniem masy oodpowiednio je zagruntować.
Natrysk hydrodynamiczny: ciśnienie 180 - 220 bar, rozmiary dysz 223, 525, 531, 631, 635
Zalecane agregaty natryskowe: AIRLESSCO HSS 9950, AIRLESSCO TS 1750, GRACO, EUROMAIR
PUTZTECO PST 03 można nakładać ręcznie, w tym celu należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej,
a do czyszczenia narzędzi - wody.
Do szlifowania używać tylko papierów drobnoziarnistych lub siatki. Masa PUTZTECO PST 03
nadaje się do malowania wszystkimi farbami.

PROGRAM PARTNERSKI / LOJALNOŚCIOWY
Przy zamówieniach paletowych Putzteco, począwszy od
pierwszej palety, gwarantujemy dodatkowe bonusy, m.in.
odzież roboczą dla pracowników: spodnie, szorty, bluzy
lub koszulki.
Istnieje też możliwość zamiany odzieży na bon zakupowy
do wykorzystania w naszym sklepie lub otrzymanie
dodatkowego rabatu na Putzteco.
Przy ilościach powyżej jednorazowego zakupu
trzech palet zaproponujemy praktyczne narzędzia.
Szczegóły będą ustalane z Państwem
indywidualnie.

