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ELEWACYJNA FARBA

AKRYLOWA
    

AKRYLOWA

EXTRA BIAŁA MASA SZPACHLOWA

Biała, elastyczna gładź szpachlowa na bazie anhydrytu,
dyspersji akrylowej oraz włókien celulozowych ;

O wydłużonym czasie otwartym pracy;

Paroprzepuszczalna;

Do nakładania ręcznego i hydrodynamicznego;

Do spoinowania i wygładzania ścian i sufitów;

Łatwa w aplikacji i obróbce;

Nie pyli sie podczas szlifowania;

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa

ok. 1,8 kg/dm³

Temperatura podłoża i otoczenia

od +5° C do +25° C

Czas schnięcia jednej warstwy

ok.  8 godzin (podłoże niezagruntowane)

ok. 12 godzin (podłoże zagruntowane)

Grubość warstwy

od 1 - 3 mm

Wytrzymałość na zginanie, N

> 100

Przyczepność, N/mm²

≥ 0,25

Zawartość grubych cząstek-wymagania:
pozostałość na sicie 0,315 mm:                     0% masy
pozostałość na sicie 0,2 mm:                      ≤ 1% masy

Odporność na spękania

brak spękań w strefie 150 mm od cienkiego końca klina

Reakcja na ogień

klasa A2-s1 d0

Skład: Skład: dyspersja akrylowa z wypełniaczem
            anhydrytowym, środkami modyfikującymi
            oraz włóknami celulozowymi

ZASTOSOWANIE

KLEIB S2 jest gotową, dwufunkcyjną, akrylową masą szpachlową przeznaczoną do robót wykończeniowych i dekoracyjnych 
w budownictwie . Dzięki swoim właściwościom nadaje się idealnie do szpachlowania ostatecznego na sezonowanych 
wyprawach tynkarskich cementowo-wapiennych, wapiennych lub gipsowych, płytach gipsowo kartonowych, 
powierzchniach betonowych pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Może być również stosowana do uzupełniania 
ubytków na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
zbrojonych taśmą typu fizelina.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB S2 jest gotową masą szpachlową opartą na bazie mączki anhydrytowej oraz dyspersji akrylowej z dodatkiem 
modyfikatorów poprawiających plastyczność i łatwość nakładania.
KLEIB S2 zawiera włókna celulozowe, które sprawiają że podczas wiązania masa nie podlega zjawisku kurczenia, 
a po wyschnięciu daje się łatwo obrabiać i co najważniejsze nie pyli się podczas szlifowania. Charakteryzuje 
się wydłużonym  czasem  obróbki  oraz śnieżną bielą, która znacznie ogranicza zużycie farby podczas malowania. 
Może być nakładana ręcznie lub natryskiem hydrodynamicznym. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przed aplikacją KLEIB S2 powinno być odpowiednio sezonowane oraz wolne od wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń z kurzu, brudu i tłuszczu zmniejszających przyczepność. Powierzchnia powinna być nośna, mocna 
i oczyszczona ze starych, odstających resztek powłok malarskich. Jeżeli występuje potrzeba zmniejszenia chłonności 
podłoża należy zastosować preparat gruntujący KLEIB G1. Podłoża słabe i mało nośne należy gruntować gruntem 
KLEIB G2 w celu ich wzmocnienia.

PRZYGOTOWANIE I SPOSOB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej KLEIB S2 zawartość opakowania należy wymieszać mechanicznie za pomocą mieszadła lub ręcznie za pomocą kielni w celu 
wyrównania konsystencji. W razie potrzeby dopuszczalne jest dodanie niewielkiej ilości wody. KLEIB S2 nakładamy równomiernie na podłoże mechanicznie przy pomocy agregatu lub ręcznie 
za pomocą pacy ze stali nierdzewnej przy zachowaniu  grubości warstwy od 1-3mm. Drugą warstwę możemy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po wyschnięciu drugiej warstwy drobne 
nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Niewykorzystana masa szpachlowa szczelnie zamknięta pozostaje gotowa do użytku przez dłuższy czas. Po pracy użyte 
narzędzia należy umyć w ciepłej wodzie. 

WYDAJNOŚĆ

Około 1,5 kg/ m² przy grubości 1mm

PRZECHOWYWANIE

Masę szpachlową KLEIB S2 należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temp. od +5° C do +25° C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu. 

UWAGA: Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Firma KLEIB gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.
Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20° C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe niektóre parametry mogą 
ulec zmianie tzn. zmniejszyć się albo zwiększyć.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

OPAKOWANIE

Wiadra plastikowe: 3 kg, 110 szt. na palecie
Wiadra plastikowe: 7 kg, 80 szt. na palecie
Wiadra plastikowe: 17 kg, 44 szt. na palecie

NORMY

Wyrób zgodny z PN-EN 13963: 2008, Masy szpachlowe dwufunkcyjne do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych - dla typu 3A.

Posiada aktualny Atest Higieniczny

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa, g/cm³ 

1,57 ± 10%

Zawartość suchej substancji, %

68,3  (-3,1/+6,8)

Zawartość popiołu, %

w temperaturze 450° C                       76,6 ÷ 80,6

w temperaturze 900° C                       49,9 ÷ 53,9

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od 5° C do 25° C

Czas schnięcia

2 - 4 godz.

Matowa elewacyjna farba akrylowa;

Dostępna w kolorze białym i w kolorach zgodnie z wachlarzami kolorów KLEIB lub dowolny kolor
po uzgodnieniu z laboratorium kolorów KLEIB;

Nowoczesny system kolorowania, odporność kolorów na płowienie i warunki pogodowe;

Pełna ochrona mikrobiologiczna powłoki;

ZASTOSOWANIE

KLEIB Q1 jest elewacyjną farbą akrylową przeznaczoną głównie do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych 
i akrylowych w systemie ociepleń budynków KLEIB. Nadaje się również do stosowania na podłożach takich jak: 
wszelkiego rodzaju betony,  tynki cementowe, cementowo - wapienne, tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo - 
kartonowe, płyty azbestowo – cementowe itp. Farba może być stosowana na zewnątrz budynku do malowania 
ochronnego i dekoracyjnego, szczególnie w miejscach narażonych na zabrudzenia, obciążenia użytkowe i termiczne.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB Q1 jest matową farbą o wysokiej jakości krycia, produkowaną na bazie wodnej dyspersji akrylowej, w bazowym kolorze białym. Jest to produkt wydajny, bardzo wygodny i łatwy 
w użyciu. Tworzy na powierzchni elastyczną, hydrofobową, gładką i matową powłokę o dużej odporności na ścieranie, spękania, rysy oraz na działanie agresywnych czynników atmosferycznych. 
Zawiera środki eliminujące rozwój alg i grzybów co zapewnia jej pełną ochronę mikrobiologiczną. Farba może być barwiona wg wzornika firmy Kleib lub na dowolny kolor ustalony z odbiorcą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Ewentualne nierówności i uszkodzenia podłoża należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej chłonności, nasiąkliwe, powierzchnie  pomalowane 
farbami wapiennymi lub kredowymi oraz podłoża stare i słabo związane zagruntować preparatem głęboko penetrującym KLEIB G2. Świeże tynki mineralne można malować po ich 
całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż przed upływem 4÷6 tygodni, natomiast tynki akrylowe po minimum jednym tygodniu.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba KLEIB Q1 dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę należy rozprowadzić równomiernie, cienką warstwą na całej powierzchni przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. W zależności od chłonności i struktury podłoża farbę można 
nanosić wielowarstwowo. W przypadku tynków strukturalnych wskazane jest użycie do pierwszej warstwy farby rozcieńczonej wodą (maksymalnie do 10%). Przyjęte proporcje rozcieńczania 
należy zachować na całej malowanej powierzchni. Każdą kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu poprzedniej nie wcześniej jednak niż po 4 godzinach. Wskazane jest malowanie 
metodą „na krzyż” w sposób ciągły, unikając przerw w pracy.

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go 
od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni 0,10 - 0,20 l/m².

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel malarski, urządzenia natryskowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą przed zaschnięciem farby. 

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 4 l, 80 szt. na palecie

Wiadra plastikowe: 10 l, 44 szt. na palecie

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

KLEIB Q1 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5 – 25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych 
napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

UWAGA: Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, 
pokazać opakowanie lub etykietę.

Wyrób zgodny z Aprobatą Techniczną AT-15-8239/2013

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Wyrób posiada Atest Higieniczny

www.kleib.pl     e-mail: biuro@kleib.pl     Zakład: 54 233 82 83     Biuro Handlowe: 54 252 28 77 01/2013 www.kleib.pl     e-mail: biuro@kleib.pl     Zakład: 54 233 82 83     Biuro Handlowe: 54 252 28 77 01/2013
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