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lpf - tynk renowacyjny

zostawić go na około 1 tydzień. Nie obrabiać przy temperaturze poniżej +5°C, przy spodziewanym mrozie lub zamrożonym podłożu. 
Epasit lpf należy rozrobić z czystą wodą i dokładnie wymieszać. Na 30kg worek przypada około 5,5l wody. Mieszać należy przez około 
3 minuty. Epasit lpf można nakładać agregatem tynkarskim. Grubość warstwy minimum 2cm. Jeśli pożądana grubość jest większa niż 
3cm, tynk należy nanosić wielowarstwowo. Pojedyncze warstwy nanosić na grubość minimum 1cm. Następną warstwę nanosić po 1 
dniu lub po dostatecznym związaniu (optymalnie 1 dzień na 1 mm grubości warstwy. 

Zużycie:
OkołoOkoło 15 kg/m², na 1cm grubości tynku. Przy złym podłożu tynk uzdrawiający nakładać w taki sposób, aby  grubości tynku znajdowała 
się pod podłożem. Gdy jest przewidziany tynk zewnętrzny należy tynk uzdrawiający zostawić chropowaty (nierówny). Wykonane powi-
erzchnie chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, wiatrem i słońcem. Pomieszczeń wewnętrznych nie należy zbyt mocno ogrzewać. 
Unikać dużej wilgotności powietrza. Tworzenie powierzchni: Przy początku wiązania zaprawy wygładzić tynk pacą z gąbką. Tynk 
uzdrawiający pozostawić surowy lub wygładzić. Epasit lpf jest biały i może taki pozostać. Jako farba lub tynk wykończeniowy może być 
stosowanystosowany tyko taki materiał, który nie naruszy jego paroprzepuszczalności, przynajmniej w obszarze zewnętrznym. Produkty 
występujące w ramach Systemu Renowacji 2000, które współpracują z tynkiem uzdrawiającym epasit lpf: epasit spf (farba do tynku 
uzdrawiającego), epasit ff (farba włóknista), epasit ds. (szlam uzdrawiający) epasit ep/k (uzdrawiający tynk szlachetny, drapany), 
epasit ep/r (monachijski tynk szlachetny), epasit ep/w (tynk szlachetny, rapowany), epasit ep/s (tynk szlachetny strukturalny).

Składowanie:
Epasit lpf składować w suchym miejscu przez ok. 6 miesięcy.

Dostawa:
Sucha zaprawa w workach 30kg.
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