UNIFLEX
ÜHEKOMPONENTNE ILMASTIKU- JA VEEKINDEL MEMBRAAN-MASTIKS.
KASUTAMISALAD:
Veekindlate reservuaaride tihendamine,
vundamintide ja keldrite vettpidav kaitsekiht, isolatsioonikiht plaaditavatele seintele,
rõdude, terrasside, katuste veekindlaks muutimine, autogaraažide, sildade
betoonkonstruktsioonide kaitsekiht,
igasugustel remonditöödel vettpidava kihi loomine.
Uniflax mastiks kaitseb ehitisi survelise vee, kestva pinnase niiskuse ja
päikesekiirguse eest.
KUIVSEGU KOOSTIS
 Vee –ja külmakindlust tagavad polümeerid, kvartsliiv, plastifikaatorid, pigment.
ALUSPINNAKS SOBIVAD
 Betooni, krohvi –ja niiskuskindla pahtli pinnad.
 Erinevatest tellistest-plokkidest müüritised.
 Kipsplaadist seinad-põrandad.
 Looduskividest pinnad jne.
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
 Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, tolm, rasv, tuleb eelnevalt eemaldada ja
tolmust puhastada. Aluspind Uniflexiga töötamisel võib olla ka niiske, kuid mitte vesimärg.
 Kalla puhas leige vesi segamisnõusse.
 Vee suhe kuivseguga 18-25 %. 10 kg ämbrile kulub 1,8 – 2,5 liitrit vett.
 Lisada Uniflex kuivsegu.
 Sobilik vee kogus sõltub aluspinna niiskusest, poorsusest ja mastiksi pinnale kandmise viisist.
 Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
 Lasta segul ca 5 min seista ja segada seejärel kergelt uuesti.
 Valmissegatud mastiks on kasutatav toatemperatuuril 1-2 tundi.
TÖÖTAMINE UNIFLEX MASTIKSIGA
 Segu kantakse pinnale maalrirulli, pintsli, pahtlilabida või pahtlipritsiga.
 Soovituslik kihtide arv 2.
 Minimaalne mastiksi kihi paksus niiske ja märja aluspinna korral 2 mm, survelise vee korral 3 mm.
 Pärast aluspinna ettevalmistust kanda mastiks kogu aluspinnale ühtlases kihis. Kulu ca 1,5 kg/m2.
 Esimese kihi kuivamise järgselt (+20 0C temperatuuri korral 6 tundi või enam) kanda peale teine kiht.
 Tööriistad puhastada, pesta veega kohe peale tööde lõpetamist.
MASTIKSI KUIVAMINE
 Üks mastiksi kihi kuivamine teise kihi pealekandmiseni võtab aega minimaalselt 6 tundi, olenevalt
keskkonna temperatuurist ja õhu niiskusest.
 Keelatud on kiirendada kuivamist kalorifeeride, põrandakütte või liikuva õhuga.
 Kuivamise perioodil kaitsta mastiksit otseste päikesekiirte eest.
 Uniflex mastiksile saab katteid kleepida pärast 3 ööpäeva.
PIIRANGUD JA OHUD
 Töötamisel Uniflex mastiksiga peab aluspinna, segumassi ja ruumi temperatuur olema vahemikus + 5
– 30 0C.
 Uniflex mastiks kardab kuivanult mehaanilisi vigastusi, mis võivad lõhkuda membraani. Kohad kus
võivad tekkida vigastused tuleks mastiks katta plaatide või mõne teise mehaanilise kaitsekihiga.
 Aluspinna ebastabiilsuse korral on soovitav kasutada mastiksi kihis armeerimiskangast.
 Segu sattumine kanalisatsiooni võib tekitada selle ummistusi.


Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon, mis võib tekitada naha ärritust. Segu
silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardil.

SÄILITAMINE
 Ämbrites mastiksipulber hoida kuivas ruumis.
Säilivusaeg originaalpakendis kuivades tingimustes on 1 aasta.

