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   INFORMACIJA APIE PAKUOTĘ 
Šis gaminys tiekiamas 300 ml 

patronais. Kitas pakuotes galima 

įsigyti pagal užsakymą. 

 
INFORMACIJA APIE SPALVĄ 

Pilka ir rusva smėlio. 

 
LAIKYMAS 

Neatidarytoje originalioje 

pakuotėje tinkamumo laikas 

yra 18 mėnesių, 

sausomis sąlygomis ir 

apsaugotas nuo tiesioginių 

saulės spindulių, esant + 5 ºC 

ir + 25 ºC temperatūrai. 

 
 

 
 

NAUDOJIMO SRITYS 
Betoninių blokelių ir akmenų jungimui ir surišimui. 

Mūrui, plytoms, skiediniui, betonui ir kt. taisyti. 

Įtrūkimams ir suskaldytoms ar sulaužytoms betono 

briaunoms taisyti. 

Betoninių paviršių, tokių kaip šaligatviai, balkonai, 

pamatai ir kt., defektams taisyti. 

Betoniniams paviršiams išlyginti ir pakartotinai užpildyti. 
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GAMINIO APRAŠAS 
 

„OLIVÉ MR-60“ yra vandens pagrindu pagamintas tekstūrinis jungčių 

taisymo užpildas akrilo pagrindu, skirtas betono ir fasado mūro 

angoms ir įtrūkimams sujungti ir taisyti. 

„OLIVÉ MR-60“ klijuoja skirtingas statybines medžiagas, pvz. betoną, 

mūrą, akmenį ir cementą. Šį gaminį taip pat galima naudoti ant šiek 

tiek drėgno pagrindo ir galima dažyti, kai tik išdžius. 

 

PAGRINDINIAI PRANAŠUMAI 

• Paprasta naudoti. Paruoštas naudoti, nereikia iš anksto sumaišyti. 

• Labai geras sukibimas su įvairiais pagrindais. 

• Ruplėtos apdailos paviršius. Atrodo kaip standartinis skiedinys. 

• Galima naudoti patalpose ir lauke. Labai geras atsparumas UV 

spinduliams. 

• Lengva tepti naudojant įrankius. 

• Nuplaunamas vandeniu. 

• Džiūsta iki kietos dangos, nesutrūkinėja. 

• Išdžiūvus galima dažyti. 

APLINKOS APSAUGOS REGLAMENTAI 

• Prancūzijos LOJ išmetimo klasė A+. 

• Atitinka LEED® „IEQ-credits 4.1“ (Patalpų aplinkos kokybė) (klijai ir 

sandarikliai). 
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TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Pagrindas:  Akrilo polimeras 

Konsistencija:  Nekrintanti pasta 

Specifinė gravitacija: (ISO 2811-1) Apie 1,85 g/ml 

Džiūvimo laikas 
(paviršiaus): 

(OQ.06-vidinis) 10–15 min. (esant 23 ºC; 50 % sant. drėgnumui) 

Visiškai sukietėja:  Min. 24–48 val. (priklausomai nuo gylio) 

Kietas turinys: (OQ.03-vidinis) >85 % 

Bendras LOJ kiekis: (SCAQMD taisyklė 
1168) 

<1 % – (nėra LOJ) 

Prancūzijos LOJ žyma:  A+ 

Kietumas pagal A Šorą: (ISO 868) Apie 70 

Naudojimo temperatūra:  nuo +5 ºC iki +40 ºC 

Priežiūros temperatūra:  Nuo –20 ºC iki +75 ºC 

Sausos grūdingos 
struktūros dydis: 

 0,35–0,70 mm 

 
 

 

Kietėjimo greitis priklauso nuo temperatūros, drėgmės ir pagrindo sugeriamumo. Laikas iki visiško išdžiūvimo gali būti ilgesnis esant 

žemesnei temperatūrai, esant didesnei drėgmei ar didėjant plėvelės storiui. 

 

NAUDOJIMO NURODYMAI 
 

 

 

Paviršiaus paruošimas ir sandariklio užtepimas 

Visi paviršiai turi būti tvarkingi, švarūs ir be dulkių, tepalų, riebalų, kietėjimo junginių, formuojančių medžiagų, 

cemento, atsilupusių dalelių ir kitų teršalų, galinčių turėti įtakos sukibimui. 
 

Sujungimas: 
Paruošę pagrindą, užtepkite OLIVÉ MR-60 tinkamu hermetikų pistoletu ir visiškai užpildykite jungtį. 

Užpildas turi būti išlygintas, naudojant gruntavimo įrankį, sudrėkintą vandeniu, kad būtų galima užtikrinti artimą 

kontaktą ir gerą sukibimą su pagrindu. 

Kai susiformuos plėvelė, šepetėliu ar šlapia kempine pašalinkite likutinę medžiagą. 
 

Taisymas: 
Silpnas ir pažeistas betonas, skiedinys ar cementas turi būti pakeistas 

mechaninėmis priemonėmis. Įtrūkimą reikia nuvalyti naudojant šepetį arba 

bent nupučiant. 

Į jungtį ar įtrūkimą užtepkite „OLIVÉ MR-60“ su hermetikų pistoletu ar glaistymo mentele ir, naudodamiesi 

tinkama kraštine mentele ar glaistikliu, nubrėžkite taisymo vietą. Tada, naudodami sudrėkintą kempinę, 

sukamaisiais judesiais patrinkite taisymo vietą, kad pašalintumėte paviršiaus trūkumus. 
 

Valymas: 
Nesukietėjusį gaminį ir įrankius galima nuvalyti vandeniu. 

Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaninėmis priemonėmis. 
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Pastabos 

Nenaudokite „OLIVÉ MR-60“ ant bituminių medžiagų arba ant statybinių medžiagų, iš kurių gali išsiskirti 

alyvos, plastifikatoriai ar tirpikliai. (pvz., natūralus kaučiukas, chloroprenas, EPDM ir kt.). 

Nesukimba su PE, PP, PTFE (Teflon®). Dėl galimų medžiagų įvairovės rekomenduojame atlikti preliminarų 

suderinamumo testą. 

Nesukietėjęs gaminys turi būti apsaugotas nuo kondensuotos drėgmės ar lietaus vandens, kol susiformuos vientisa 
plėvelė. 

Produktas kietėja sausėdamas (išgarinant vandenį). Didelė drėgmė, žema temperatūra ir didelis jungčių gylis 

gali žymiai prailginti plėvelės formavimąsi ir sukietėjimą. 

Džiūvimo metu spalva šiek tiek pasikeis. 

Gaminys yra suderinamas su daugeliu dažų sistemų. Dėl daugybės dažų ir lakų savybių, prieš tepant 

sandariklį labai rekomenduojame atlikti suderinamumo bandymą. 

 
 
 

 

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ 
 

 

 

„Olivé Química“ garantuoja, kad šis gaminys atitinka specifikacijas per tinkamumo laiką. 

Mes galime prisiimti atsakomybę tik už bet kokią žalą, susijusią su mūsų tiekiamų bei kliento naudojamų prekių 

vertę. Suprantama, kad nepriekaištinga mūsų gaminių kokybė atitinka mūsų bendrąsias pardavimo ir tiekimo 

sąlygas. 

 
 
 
 
 

Atsakomybė 

Šiame dokumente pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl mūsų gaminių naudojimo ir galutinio naudojimo, yra pateikta 

sąžiningai, remiantis mūsų žiniomis, yra bandymų ir patirties rezultatas ir yra skirta kaip gairės. Už tai, ar produktas tinkamas naudoti, 

yra atsakingas naudotojas. Atsižvelgiant į didelę medžiagų ir sąlygų įvairovę, kurios mums nežinomos ir nesame už jas atsakingi, 

rekomenduojame išbandyti gaminį iš anksto. 

Turi būti gerbiamos trečiųjų šalių nuosavybės teisės. 

 

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus. 
 

 

  

olive-systems.com 


