asper ®
ACOUSTIC PLASTER

INSTRUKCJA TECHNICZNA
ASPER ﬁne
celulozowy tynk akustyczny
Charakterystyka
Funkcja

Tynk celulozowy służący do obniżania czasu pogłosu i hałasu
pogłosowego we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach.

Wygląd

Docelowy, dekoracyjny tynk strukturalny o fakturze drobnego baranka
z możliwością obróbki powierzchni do 24 h od aplikacji.

Zakres stosowania
Tylko do pomieszczeń wewnętrznych.
Możliwość aplikacji na wszelkiego rodzaju powierzchnie stabilne.
Możliwość aplikacji na powierzchnie pod różnymi kątami.
Tynk nanoszony maszynowo z wstępną możliwością obróbki do
24 godzin przy temperaturze powyżej 15⁰ C.
Przeciwwskazania
Nie nanosić na powierzchnie: wilgotne, tłuste, silnie zabrudzone
i powierzchnie, na które działają siły udarowe.
Zabrania się wykonywania wypraw w miejscach narażonych na
wyziewy chemikali, działanie płomieni ognia, wysokich temperatur.
Inne ewentualne przeciwwskazania szczegółowo zostaną określone
w Instrukcji użytkowania i serwisowania tynków dla każdej z budowy
po zapoznaniu się z warunkami na nich panującymi.
Kolorystyka
Tynk celulozowy barwiony jest w masie.
Możliwość wyboru każdego koloru wg wzornika Producenta.
Akustyka
Współczynnik pochłaniania dźwięku αp uzależniony od grubości
naniesionej warstwy tynku określony szczegółowo w kartach pomiarowych z badań. W zależności od grubości i rodzaju podłoża, istnieje
możliwość uzyskania klas od A - E.
Dane techniczne
Włókna

Wielkość włókien celulozy w wersji ﬁne, nieregularne do 5 mm

Spoiwo

Klej na bazie polimeru winylowego, bezbarwny po wyschnięciu.

Waga wyprawy

Waga 1 m2 tynku akustycznego o grubości 10 mm wynosi 1,20 kg

Gęstość

Orientacyjna gęstość wyprawy 120,00 kg/m³ ± 5%

Klasyﬁkacja ogniowa

Zabezpieczenie wyprawy celulozowej p.poż do klasy B s1, d-0

Aplikacja

Wersja ﬁne nanoszona maszynowo o grubości od 5 mm do 25 mm
Możliwość maszynowego naniesienia jednorazowej warstwy do 18 mm,
Wyprawy powyżej 18 mm nanosić etapowo, po każdorazowym wyschnięciu warstwy nośnej. Tynk nanosić do uzyskania żądanej grubości.
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Przygotowanie materiału
Włókna celulozowe

Suche, sprasowane włókna celulozowe gramatury ﬁne dostarczane
są w workach foliowych o kształcie wydłużonego sześcianu i wadze
około 12 kg, przygotowane od razu do użycia i zabezpieczone p.poż.
Przygotowanie materiału polega na złożeniu materiału przewidzianego
do wykorzystania jak najbliżej maszyny, aby ograniczyć nadmierne
chodzenie osobie obsługującej maszynę. W trakcie prowadzenia prac,
należy cały czas ręcznie rozdrabniać wsypywaną celulozę. Następne
rozdrabnianie materiału odbywa się w karbowanych wężach, którymi
sucha mieszanka celulozy jest wydmuchiwana na zewnątrz podczas
aplikacji. Następnie w miarę pracy maszyny należy utrzymywać stały
ciągły poziom celulozy w komorze maszyny.

Spoiwo

Niepalne na bazie polimeru winylowego dostarczane jest w formie płynnego w kolorze białym lub beżowym koncentratu o konsystencji
gęstego mleka i podlega rozcieńczeniu z wodą w stosunku klej / woda
1: 4. Następnie po dodaniu czystej wody, mieszankę silnie wymieszać.
Po wymieszaniu klej nadaje się do natychmiastowego użycia. Rozrobiony
klej zużyć w ciągu 3 dni. Podczas dłuższego przechowywania na powierzchni koncentratu kleju może się wydzielić woda, co jest zjawiskiem
naturalnym i zanika po wymieszaniu kleju.

Wskazówki wykonawcze
Podłoże

Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu,
wszelkiego rodzaju wykwitów, zacieków, pozostałości elementów
stalowych powodujących rdzewienie wyprawy i innych substancji czy
nalotów pogarszających przyczepność podłoża.

Przygotowanie podłoża

Sprawdzić nośność i czystość podłoża. Powłoki nienośne usunąć
lub w zależności od stanu podłoża i decyzji wykonawcy wzmocnić.
Przeprowadzić czyszczenie podłoża z pozostałości nienośnych,
przedmuchać ciśnieniowo i/lub w zależności od decyzji wykonawcy
zagruntować.
Wszelkie elementy podlegające pokryciem tynkiem wymagają zastosowania zabezpieczeń antykorozyjnych. Wszelkie przewody elektryczne muszą być trwale połączone ze stropem.

Temperatura obróbki

Minimalna temperatura aplikacji wyprawy i podłoża + 15⁰ C,
Maksymalna temperatura wyprawy i podłoża +25⁰ C,
Optymalne warunki schnięcia i obróbki ręcznej wyprawy + 15⁰ C,

Czas schnięcia

Schnięcie wyprawy odbywa się poprzez odparowanie wody zawartej
w mieszance klejowo celulozowej. W pomieszczeniach o wilgotności
względnej powietrza powyżej 60 % i niskiej temperaturze, proces
schnięcia ulega znacznemu wydłużeniu, a w skrajnych warunkach
rozwarstwieniu od podłoża i odpadnięciu.
Przy temperaturze +15⁰ C, wilgotności względnej powietrza max 60%
w pomieszczeniu wentylowanym całkowity czas schnięcia wyprawy
grubości 10 mm wynosi 5 dni.
Przy temperaturze +15⁰ C, wilgotności względnej powietrza max 60%
w pomieszczeniu wentylowanym całkowity czas schnięcia wyprawy
grubości 20 mm wynosi 12 dni.
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Wskazówki wykonawcze
Zabezpieczanie

Powierzchnie i instalacje nie podlegające pokryciem tynkiem akustycznym zabezpieczyć szczelnie przy pomocy folii i taśm malarskich.

Środki ochrony osobistej

Podczas wykonywania tynków, tak w zakresie pracy przy maszynie,
jak i podczas samego procesu natryskowego, zaleca się używania
kombinezonów ochronnych, masek antypyłowych, okularów ochronnych i stosowania obuwia antypoślizgowego. Po wykonaniu prac pomieszczenie należy przewietrzyć.

Wskazówki wykonawcze
Nanoszenie warstw

Naniesienie warstwy wyprawy akustycznej polega na ciśnieniowym
wyrzuceniu suchej, rozdrobnionej w karbowanych wężach mieszanki
włókien celulozy zawilgoconych dopiero przy opuszczaniu dyszy
i ciśnieniowo dobijanych do powierzchni, na której ma być nanoszony.
Uzyskanie żądanej grubości tynku uzyskuje się poprzez wielokrotne
natryśnięcie warstwy wyprawy akustycznej na istniejącą warstwę.
Maksymalna jednorazowa warstwa możliwa do uzyskania uzależniona jest od rodzaju podłoża, jego kąta nachylenia i waha się w przedziale od 15 - 18 mm. Kolejną warstwę powyżej opisywanych grubości zaleca się nanieść dopiero przy całkowitym wyschnięciu warstwy
nośnej. Po naniesieniu każdej z warstw pomieszczenie wentylować
do czasu utraty zapachu.
Po zakończeniu prac, instalację po kleju i pompy przepłukać czystą
wodą w celu usunięcia resztek kleju i zabezpieczenia przez zaschnięciem mieszanki w wężach ciśnieniowych. Nie zachodzi potrzeba
każdorazowego opróżniania materiału z maszyny.

Obróbka warstw

W ciągu 24 godzin od wykonania natrysku istnieje możliwość delikatnej modyﬁkacji powierzchni i obróbki krawędzi.Tynk po napryskaniu
posiada fakturę nieregularnego baranka i nie należy jej zagniatać.

Zużycie

Zużycie materiału uzależnione jest od oczekiwanej grubości i gęstości wyprawy i jedynie orientacyjnie wynosi 0,47 kg na 1 m2 wyprawy
o grubości 5 mm. Dokładne zużycie materiału może nieco odbiegać
od podanego, w zależności od umiejętności wykonawcy, warunków
podłoża, kształtu napryskiwanego podłoża i innych czynników.

Utylizacja odpadów
(celuloza z klejem)

Odpad nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników i składników
niebezpiecznych zgodnie z Dyrektywą UE Nr 2009/2 WE z dnia
15.01.2009 roku. Produkt nie podlega przepisom RID / ADR.

Kontrola jakości i odbioru robót

Odbiór tynków nie odbywa się na podstawie pomiarów liniowości
czy pionowości lecz grubości naniesionej warstwy na natryskiwaną
powierzchnię. Grubość tynku jest średnią arytmetyczną nierówności
całej powierzchni. Pomiarów dokonuje się przy użyciu głębokościomierza dostarczanego na czas pomiarów przez Wykonawcę w trzech
losowo wybranych punktach na każde 2 m2 wykonanej powierzchni.
Niedopuszczalnym jest wykonywanie pomiarów grubości tynku na
krawędziach zewnętrznych.
W celu uniknięcia niedomówień w zakresie oczekiwanego efektu tynku, zaleca się wykonania „na gotowo” na budowie modelu w celu
omówienia wszelkich uwag i niejasności.
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Forma dostawy
Opakowanie

Włókna celulozowe ﬁne dostarczane są w workach foliowych o wymiarach d/sz/h 55 cm x 43 cm x 27 cm i wadze około 12 kg.

Faktura mieszanki

Dostarczana w workach mieszanka przychodzi w formie: suchych, wybarwionych w zamawianym kolorze, sprasowanych włókien celulozowych zabezpieczonych p.poż.

Opakowanie spoiwa

Koncentrat spoiwa dostarczany jest w beczkach plastikowych o wadze
około 200 kg.

Składowanie materiału
Warunki składowania włókien celulozy

Opakowania muszą być składowane w pomieszczeniach suchych,
wentylowanych, nie narażonych na zapylenia czy wyziewy odorów,
w pomieszczeniach o temperaturze powyżej + 5⁰ C, na podwyższeniu
w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem i przybrudzeniem.
Chronić przed mrozem.

Warunki składowania spoiwa

Opakowania muszą być składowane w pomieszczeniach suchych,
o temperaturze pomiędzy + 5⁰ C a + 35⁰ C w szczelnie zamkniętych
pojemnikach. Chronić przed mrozem.

Czas składowania

Przy warunkach określonych powyżej, nie dłużej niż 5 lat. Materiał
nie posiada czasowego ograniczenia do użytku.
Klej w warunkach w/w nie składować dłużej niż 6 miesięcy.

Ul. Ludwinowska 11/99, 30-331 Kraków
Tel. +48 12 268 42 80
colosseum@akustyka.info.pl
www.colosseum.net.pl

Producent zastrzega sobie prawo zmian określonych w niniejszej Instrukcji Technicznej
tynków ASPER ﬁne bez wcześniejszego powiadamiania
Rewizja PL1/11/2016
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