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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

Gaminys turi CE ženklinimą                                                                                               PRODUKTO Nr. : 3.163 

 
PREMHOR COSMETICO 

Cementinis mišinys kosmetiniams remontiniams darbams 
 
APRAŠYMAS 

Polimerais modifikuotas, nesusitraukiantis mišinys cemento pagrindu. Naudojamas nedideliems 

kosmetiniams remonto darbams. Tinka vidaus ir lauko darbams, betoniniams ir cementinio pagrindo 

paviršiams. Dėl gaminio tiksotropinės konsistencijos, jį galima naudoti ant vertikalių paviršių ir lubų. 

 

PRITAIKYMO SRITYS 

PREMHOR COSMETICO naudojamas: 

 Betoninių ir cementinio pagrindo paviršių remontui ir išlyginimui, kuomet yra svarbi paviršiaus 

išvaizda. Pvz.: pradėjus byrėti paviršiaus skiediniui, jeigu matosi paviršiaus porėtumas ar maži 

žvyro gabaliukai arba esant aplūžinėjusiems kraštams.   

 Užpildyti įtrūkimams, skylėms ir kitiems paviršiaus nelygumams 

 Pagerinti surenkamų konstrukcijų estetinę išvaizdą 

 Gali būti naudojamas ant sienų ir lubų 

 

PRIVALUMAI 

 Laidus vandens garams, kas leidžia paviršiui kvėpuoti 

 Puikus sukibimas nenaudojant jokių sukibimą gerinančių priedų 

 Netoksiškas, paprasta naudoti ir sudėtyje neturi chloridų 

 Sustingsta be įtrūkimų 

 Paruoštas naudojimui, reikia tik sumaišyti su vandeniu. 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Paviršius turi būti tvirtas ir švarus, be jokių teršalų, kaip kad riebalai, alyva, klojinių tepalas, dulkės, 

smėlis, suirusios ir trapios medžiagos. Rekomenduojama paviršių tinkamai paruošti, geriausiai 

mechaniniu būdu. Labai lygus ir/arba mažai porėti taip pat turi būti apdoroti mechaniniu būdų, kad 

taptų šiurkštesni ir labiau porėti. Gerai įgeriančius paviršius, prieš naudojant mišinį reikia įmirkyti 

vandeniu.  Stenkitės nesuformuoti balų. Galiausiai palaukite, kol paviršius taps matinis ir tuomet 

tepkite gaminį.  
 

GAMINIO PARUOŠIMAS 

Įpilkite reikiamą kiekį vandens į tam skirtą talpą ir pamažu supilkite mišinį, maišydami su mikseriu, 

mažu greičiu, kol bendra masė taps homogeniška ir be gumulų. Rekomenduojama 25 kg maišą 

PREMHOR COSMETICO maišyti su ≈ 6,5 – 7,5 litro vandens. Išmaišius mišinį, leiskite jam pastovėti 

2-3 minutes. Galiausiai prieš naudojimą dar kartą lėtai išmaišykite. Prie 20°C gaminio naudojimosi 

laikas ≈ 30 min.  

 

GAMINIO NAUDOJIMAS 

Tepkite mišinį su mentele arba glaistikliu. Vienu kartu užtepti galima nestoresnį nei 5 mm sluoksnį.  

Mišiniui pradėjus stingti (maždaug po 30 minučių), jį galima išlyginti naudojant drėgną kempinę. 

Jeigu vėliau planuojama paviršių dažyti, leiskite mišiniui džiūti mažiausiai 7-14 dienų, priklausomai 

nuo oro. 

Norint užtepti storesnį nei 5 mm storį per vieną kartą, rekomenduojame sumaišyti gaminį su plautu 

smėliu (0-3 mm) santykiu 2:1 (dvi dalys mišinio, viena dalis smėlio).  
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 

YPATINGOS REKOMENDACIJOS 

 Nemaišykite daugiau produkto, nei jo reikia teisingam panaudojimui ir atsižvelkite į 

panaudojimo laiką. 

 Nenaudokite jokių kitų medžiagų, išskyrus tas, kurios yra konkrečiai reikalingos mišiniui. 

 Nenaudokite esant žemesnei nei 5°C temperatūrai arba kai ji viršija 35°C. 

 Netepkite ant užšalusių arba apšerkšnijusių paviršių arba tuomet, kai tokių sąlygų tikimasi per 

ateinančias 24 valandas. 

 Nenaudokite mišinio ant gipsinio/kalkinio tinko, dažų. 

 Sudrėkinkite paviršių prieš naudojant. 

 Kai baigiate darbus su PREMHOR COSMETICO, apdorotas vietas gerai apsaugokite pirmoms 

kelioms valandoms, kol mišinys sudžius. Ypač esant šiltam orui. 

 Netepkite storesnio nei 5 mm sluoksnio vienu kartu. 

 Nenaudokite daugiau vandens, nei reikalinga mišiniui (nuo 6,5 iki 7,5 litro kiekvienam 25 kg 

maišui). 

 Norint išgauti lygų, estetinį rezultatą, svarbu visada naudoti tą patį kiekį švaraus vandens 

mišiniui išmaišyti. 

IŠEIGA 
Apytiksliai 1,2 kg/m²/mm.  
 

SPALVOS 
Pilka. 
 

AKREDITACIJA 

Turi           ženklinimą pagal EN 1504-3 (sistema 2+) Standartą ir Europos reglamentus statybos produktams.  

 
TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ 
Santykinis miltelių tankis 1,03 g/cm
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Dalelių dydis (EN 12192-1) 0 – 0,3 mm 

Darbinė temperatūra +5 ºC iki +30 ºC 

Džiuvimo laikas  ≈30 min 

Šviežio skiedinio tūrinis tankis (EN 1015-6) 1730 kg/m
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Stingimo laikas (EN 13294) Pradinis: 1-2 val. / Galutinis: 3-4 

val. 

Chlorido jonų kiekis (EN 1015-17) < 0,05 % 

Stipris gniuždant (EN 12190) > 20,0 MPa 

Atsparumas lenkimui (EN 196-1) > 7,0 MPa 

Sukibimo stipris su betonu (EN 1542) (po 28 parų) > 0,8 MPa 

Kontroliuojamas susitraukimas / išsiplėtimas (EN 12617-4) > 0,8 MPa / Atitinka 

Pavojingos medžiagos (EN 1504-2) 
Atitinka EN 1504-3 standarto 5.4 

punktą  

 

PAKUOTĖS IR SANDĖLIAVIMAS 
PREMHOR COSMETICO tiekiamas 25 kg maišuose. Laikyti originaliose, sandariose pakuotėse. Galiojimo 

laikas 12 mėnesių. 


