
iQ-Top SPiQ-Top SP
Klimaatregulerende wapenings- en dunlaag stucwerkspachtel

 

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 35

VPEVPE 20 kg20 kg

Verpakkingstype papieren zak

Verpakkingscode 20

art.nr.art.nr.

0240 ◼

VerbruikVerbruik ong. 0,9 kg/m²/mm laagdikte

ToepassingToepassing Wapenings- en dunlaagpleister in het iQ-Therm-systeem■

EigenschappenEigenschappen Luchtvochtigheidregulerend■
Dampdoorlaatbaar■
Hoog capillair actief■
Totale laagdikte ca. 5 mm■

Technische gegevensTechnische gegevens
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Laagdikte 2 - 5 mm

Schudmaat ong. 0,8 kg/dm³

Druksterkteklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

w 0,0317 m³/m³

w 0,512 m³/m³

Warmtegeleiding λ 0,479 W/(m•K)

Waterdosering 6,5-7,0 l / 20 kg

AW-waarde /
wateropnamecoëfficiënt

13,338 kg/m²h

Dampdiffusieweerstand µ 14

Brandklasse Klasse A1

80

sat

0,5

CertificatenCertificaten AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

iQ-Fill Q4 iQ-Fill Q4 (0233)(0233)

iQ-Paint iQ-Paint (0237)(0237)

iQ-Therm 80 iQ-Therm 80 (0243)(0243)

Tex 5/100 Tex 5/100 (3880)(3880)

Remmers binnengevelisolatieRemmers binnengevelisolatie

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Indien nodig ondergrond mat vochtig voornatten.

■

VoorbereidingVoorbereiding VermengenVermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door behulp van een mixer, circa 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat
een verwerkbare consistentie is bereikt.

■

VerwerkingVerwerking

Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.
Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.
In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van
het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.
Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.
Met aangepast gereedschap glad afwerken.

RichtlijnenRichtlijnen
Niet bij lucht-, ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5ºC en boven +30°C
verwerken.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en
verhardingstijden.

■

Verwerkingstijd (+20 °C)Verwerkingstijd (+20 °C)
ong. 30 Minuten

■
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Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

ApplicatieApplicatie Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse
mortel.
De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie.
Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.
Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd,
omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.
Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

OpmerkingOpmerking Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG
Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Menger of dwangmenger, troffel, spaan, filzbord, aluminium rei.

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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