Greinplast OEA-KG

PANEL ELEWACYJNY
PŁYTY KWARCOWE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

PRZYCZEPNOŚĆ DO
PODŁOŻA

WYGODNY I SZYBKI MONTAŻ
19 ORYGINALNYCH KOMPOZYCJI KOLOROYSTYCZNYCH
ODDAJE WYGLĄD NATURALNEGO GRANITU
ZAWIERA PŁATKI MIKI – UNIKALNY EFEKT DEKORACYJNY
BARDZO WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

ŁATWOŚĆ
MONTAŻU

WYTRZYMAŁOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA
PROMIENIOWANIE
UV

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE
Okładzina elewacyjna akrylowa Greinplast OEA KG to panele nawiązujące swym wygładem do naturalnych płyt kamiennych
oraz innych paneli montowanych na elewacjach budynków. Stanowią alternatywne rozwiązanie łatwe w montażu i nie
wymagające specjalnych systemów mocowania. Panele służą do wykonywania powierzchni dekoracyjnych ścian
zewnętrznych budynku. Niska waga paneli pozwala na wykorzystywanie ich na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych
materiałach, ze względu na ich wagę było to nie możliwe, wymagało specjalnych systemów montażu przenoszących
obciążenia na ściany nośne lub stosowania technologia uniemożliwiała w sposób tradycyjny wykonania takich powierzchni.

DANE TECHNICZNE
OEA-KG

100 cm x 40 cm (0,4 m2)

Zużycie kleju KA trans

0,5 – 0,8 kg/m2

Temperatura podłoża

od +10 °C do +25°C

Skład

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, piasków kwarcowych,
kruszyw mineralnych, środków uniepalniających, włókien antyskurczowych,
środków modyfikujących oraz wody

Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: 10 szt.

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca
zębata 2 – 3mm, gąbka.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii
produkcyjnej podane są na podane są na opakowaniu.
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Greinplast OEA-KG
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być równe, nośne, zwarte, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Podłoża mineralne
powinny mieć wiek co najmniej 28 dni a warstwa zbrojona w systemach ociepleń co najmniej 3 dni. Należy zwrócić
szczególną uwagę na dokładne wyrównanie podłoża, gdyż pozostawione nierówności mogą być widoczne po zamontowaniu
płyt paneli. Podłoża niejednorodne o zwiększonej chłonności należy zagruntować odpowiednio dobranym preparatem
gruntującym. Powierzchnie, na które nakładany jest klej muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą
Greinplast F lub Greinplast PP w wybranym kolorze. Farbę należy nanosić równomiernie za pomocą wałka malarskiego.
WYKONANIE
Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. Przed
przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby uniknąć
zbyt wielu odpadów. Panele montować z odpowiednią szczeliną (fugą- gdzie fugę stanowi farba gruntująca Greinplast F w
wybranym kolorze). Powierzchnię, na której montowane będą panele, należy pokryć równomiernie klejem Greinplast KA
trans, przy pomocy pacy zębatej (ząb 2mm). Klej nakładać etapami na taką powierzchnię, która umożliwi przyklejanie
paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia
nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym. Mocowany panel należy mocno docisnąć do powierzchni w taki sposób,
aby rozłożony klej pokrył całą jego spodnią powierzchnię, a jego nadmiar wypłyną poza płytę panelu. Do dociśnięcia można
używać wałka dociskowego. Nadmiar kleju niezwłocznie zebrać, całą powierzchnię przemyć wilgotną gąbką. Nie dopuszcza
się mocowania paneli z częściowym pokryciem kleje Należy zadbać, aby cały układ wykonany był szczelnie
powierzchniowo.
ZALECENIA
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosić od +10°C do +25°C. Paneli nie należy
nakładać przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczeń ochronnych
(siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać min. 3 dni od momentu ich nałożenia. W okresie tym niedopuszczalny jest
spadek temperatury poniżej 10°C. Czas wysychania warstwy może ulec znacznym zmianom w okresie występowania
niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego też w tym czasie należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń
ochronnych do czasu całkowitego związania kleju. Ze względu na charakter produktu dopuszczalne są nieznaczne różnice
grubości płyt, które przy montażu „bezfugowym” mogą być widoczne. Stosowane w procesie produkcji naturalne i barwione
kruszywa mogą powodować niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy panelami. Zalecany jest więc naprzemienny montaż
okładzin z różnych opakowań oraz zachowanie kilkumilimetrowej fugi.
UWAGI
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie
są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego
kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest
niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia
z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (KOT i ETA) nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności.
BEZPIECZEŃSTWO
Nie dotyczy
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Greinplast OEA-KG
NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA
Atest Higieniczny NIZP-PZH nr HK/B/0233/02/2017 ważny do 2022-04-27, świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej:
NIZP-PZH nr HR/B/23/2012

Greinplast OE
składnik
systemu
ociepleń:

GREINPLAST OE

ITB-KOT-2020/1301 wydanie 1
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