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Качества  на продукта

· Еластично
· Утойчиво на замръзване
· Отлична адхезия
· Паропропускливо
· Водонепропускливо
· Лесно за употреба

Области на приложение
За залепване и шпакловане на

· Топлоизолационни плоскости от
ЕРS, ХРS

· Плочи от минерална (каменна)
вата

Основи

· Бетон
· Тухлени зидарии
· Газобетонови зидарии
· Варови мазилки
· Варо-циментови мазилки
· Циментови мазилки

Изисквания към основите

· Здрави
· Чисти от прах и замърсявания,

без отлагания от масла и други
органични продукти

При полагане върху нови бетони и
мазилки, последните да не са влажни.

Грундиране
При попиващи основи като:

· Циментови мазилки
· Варо-циментови мазилки
· Газобетон

се грундира с Тера Универсален Грунд,
разреден с вода 1:2.

При ниско попиващи основи като:
· Бетон
· Лек бетон

се грундират с Тера Универсален Грунд,
разреден  с вода 1:3.

Технически данни

· Време на обработваемост -  3 часа,
при 18 ºС

· Условия за полагане при
температура  не по-ниска от 5 ºС

· Условия за експлоатация от -20 ºС
 до +50 ºС
· Разходна норма - за залепване от

2-5 кг/м2,   в зависимост от
повърхността; за шпакловане 4
кг/м2.

Тера Терм
Тера Терм  е еластично лепило, на циментова основа с високо съдържание на полимери
и специални добавки. Съдържа фибри. За залепване и шпакловане на топлоизолационни
плоскости от ЕРS, ХРS и минерална (каменна) вата.
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  Начин на употреба

Към 6  л вода се прибавят 25  кг Тера
Терм. Сместа се разбърква с
механична бъркалка, със
спираловиден накрайник. Оставя се
да отлежи в продължение на 10
минути, след което, ако е необходимо
се добавя вода и се разбърква отново.
При залепване на топлоизолационни
плоскости последните се закрепват
допълнително към стената с
пластмасови дюбели. 48 часа след
залепването на плоскостите се нанася
шпакловка върху изолационната
повърхност. Поставя се армираща
мрежа, след което се шпаклова до
пълното й покриване. След 72 часа
върху шпаклованата повърхност може
да се нанесе крайното покритие.

Опаковка

 25 кг хартиени опаковки

Складиране

Тера Терм се складира в закрити и
сухи складови помещения.

Гаранционен срок:  1 година

Мерки за безопасност

Тера Терм  съдържа цимент. При
работа трябва да се  предпазват
очите и кожата. При допир обилно
да се изплакне с вода. При контакт с
очите да се потърси лекарска
помощ.
Екологично чист продукт по време
на работа и последваща
експлоатация.


