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Качества  на продукта

· Универсално и лесно за употреба
· За вътрешно и външно

приложение
· Устойчиво на замръзване
· Клас С2Т по БДС EN 12004
· Готово за натоварване  след
     48 часа
· Подходящо за подово отопление

Област на приложение
За залепване на :

· Керамични плочки, със средна и
висока попивна способност
(фаянс)

· Естествени каменни облицовки
· Изкуствени облицовки

Тера  Универсал  се употребява в :

· Закрити помещения
· На открито
· Балкони и тераси

Основи
· Бетон
· Циментови замазки
· Саморазливни подови настилки

на циментова основа

· Циментови мазилки
· Варо - циментови мазилки
· Варови мазилки
· Газобетон

Изисквания към основата

· Здрави
· Чисти от прах и замърсявания,

без отлагания от масла и други
органични продукти

· При полагане върху нови основи,
на база цимент, последните
трябва да са добили достатъчна
якост

· При полагане върху нови
циментови основи последните
трябва да не са влажни.

Грундиране
При основи с пропиваща способност
като:

· Циментови замазки
· Циментови мазилки
· Варо-циментови мазилки
      и газобетон

се грундира с Тера Универсален грунд
разреден с вода в съотношение 1:2.

ТЕРА УНИВЕРСАЛ
Тера Универсал  е строително  лепило  на циментова основа, за залепване на
керамични облицовки и настилки. За вътрешна и външна употреба.
Отговаря  на клас С2Т по  БДС EN 12004.
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При основи с  ниско пропиваща
способност като:

· бетон и леки бетони
се грундира  с Тера Универсален Грунд,
разреден с вода в съотношение 1:3

Технически данни

· Време на обработваемост – 5 часа
при 180 С

· Отворено време – 20 минути
· Готово за натоварване след 24

часа
· Условия за полагане при

температура не по - ниска от 50С
· Условия за експлоатация

–20 ÷ + 800 С
· Разход: 4 кг/м2, в зависимост от

основата

Начин на употреба
Към 6  л.  вода се прибавят  25  кг Тера
Универсал. Разбъркват се с механична
бъркалка със спираловиден накрайник, в
продължение на 3 минути, след което е
готово за употреба.
Лепилото се нанася с назъбена шпакла.

Опаковка
5 кг, 25 кг   хартиена  опаковка

Съхранение
Тера Универсал се съхранява в закрити
и сухи складови помещения.

Гаранционен срок: 1 година

Мерки за безопасност
Тера Универсал съдържа цимент,
поради което трябва да пазите
очите и кожата. При допир обилно
изплакнете с вода. При контакт с
очите потърсете лекарска помощ.

Екологично чист продукт по време
на работа и последваща
експлоатация.


