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BOLIX GMP
Zewnętrzna gładź akrylowa
Uwaga!
Gładź nie może stanowić ostatecznej wyprawy i najpóźniej do 7 dni od
jej wykonania należy zabezpieczyć ją powłoką farby metalicznej BOLIX
Metalic Point.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

CECHY PRODUKTU:
• gotowa do użycia
• łatwe nakładanie oraz szlifowanie
• pozwala na uzyskanie gładkiej powierzchni

PRZEZNACZENIE:
Zewnętrzna gładź akrylowa BOLIX GMP przeznaczona jest do
wygładzania warstwy zbrojącej systemu ociepleń ścian zewnętrznych
budynków ETICS opartych na płytach styropianowych EPS. Pozwala na
uzyskanie gładkiej powierzchni przed nałożeniem powłoki farby
metalicznej BOLIX Metallic Point .

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana
zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio
przed użyciem całą zawartość opakowania należy wymieszać aż do
uzyskania jednolitej konsystencji. Nie należy mieszać masy zbyt
energicznie, ani zbyt długo gdyż może to powodować zbytnie
napowietrzenie masy. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością
wody – max. do 250ml / 25kg produktu.

ZASTOSOWANIE:
Gładź nanosić równomierną, cienką warstwą przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia na ok. 20 minut w warunkach
optymalnych. W celu usunięcia nierówności, utwardzoną powierzchnię
wykonanej gładzi przetrzeć papierem ściernym o uziarnieniu 100 – 120
mm. Przeszlifowaną powierzchnię omieść szczotką, a następnie
przetrzeć wilgotną szmatką. Wykonać drugą warstwę gładzi
w analogiczny sposób i zostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed
malowaniem farbą metaliczną BOLIX Metallic Point wykonaną
powierzchnię gładzi należy zagruntować preparatem gruntującym BOLIX
N.

 Gładź powinna być nakładana wyłącznie przez wykwalifikowanego
i doświadczonego wykonawcę.
 Całkowita grubość warstwy BOLIX GMP nie może przekraczać 0,8 mm.
Grubsze warstwy mogą powodować skurczę i pęknięcia.
 Gładź nakładać na powierzchniach ścian oddzielonych tzw. boniami
lub innymi listwami oddzielającymi (listwami dylatacyjnymi)
o maksymalnych wymiarach pola 1,2 x 1,2 m. Zabieg ten determinuje
prawidłowe i estetyczne nałożenie powłoki malarskiej.
 Przed przystąpieniem do prac elementy i obszary nieprzeznaczone do
wykonania gładzi należy odpowiednio zabezpieczyć.
 Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania gładzi
 Po zakończeniu prac napoczęte opakowanie należy dokładnie
zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym
okresie czasu.
 Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia
oczu, przemyć natychmiast obficie wodą oraz w razie potrzeby zwrócić
się
o
pomoc
lekarską.
Podczas
malowania
agregatem
hydrodynamicznym stosować środki ochrony osobistej BHP. Nie
wdychać rozpylonego aerozolu. Prace wykonywać bez udziału osób
niepowołanych.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:
-Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa
z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym
-paca ze stali nierdzewnej
- kielnia
- papier ścierny o uziarnieniu 100 – 120
- szczotka z miękkim włosiem
- szmatka

(400÷500

obr./min)

DANE TECHNICZNE:
Poniższe parametry techniczne odnoszą się do warunków optymalnych,
tj. temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%.
W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania
i wysychania gładzi:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania
i wysychania gładzi:
do 80%
Gęstość objętościowa:
ok. 1,70 kg/dm3
Kolorystyka:
biały
Całkowita grubość warstwy:
Max. 0,8 mm
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Zewnętrzna gładź akrylowa
Całkowity czas schnięcia po nałożeniu 2-iej warstwy:
Ok. 24h
Opakowania:
wiadro: 25kg
Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
24 / ok. 600 kg
Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy - data ważności podana na opakowaniu
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
0,8 – 1,2 kg/m2
Zużycie jest uzależnione od równości i struktury podłoża oraz grubości
nałożonej gładzi. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca
się przeprowadzenie prób na danym podłożu.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać
w
nieuszkodzonych
oryginalnie
zamkniętych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed nagrzewaniem
i przemrożeniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
SKŁAD:
Wodne dyspersje polimerowe, wypełniacze naturalne oraz środki
modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj
jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały
podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się
z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.
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