
nin üzərinə 3-4 mm qalınlığında ikinci
qat FASNATURAL 100 məhsulu polad
mala ilə çəkilir. FASNATURAL 100
məhsulu çəkilmiş səth ilk 24 saat
ərzində yağışdan, günəş şüalarından,
küləkdən qorunmalıdır. FASNATURAL
100 tam möhkəmlik aldıqdan sonra
(təxminən 7 gün sonra) səth cilalanır.
QEYD: Əgər binaların fasadı FASNA-
TURAL 100 qarışığı ilə üzlənmişsə, eh-
tiyac yarandığı halda 20 ildən sonra
yenidən 1 mm qalınlığında cilalana
bilər. 

Tövsiyələr. FASNATURAL 100
məhsulunun istifadə olunduğu mühitin
temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-
dən  yuxarıdırsa, lazımi temperatur
təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən
yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda
istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti
keçmiş qarışığa qətiyyən su və ya quru
qarışıq  əlavə edilməməlidir. İstifadədən
sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə
təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

SƏRFİYYAT
1 m2 səthdə 1 mm qalınlığa 1,2-1,4 kq
FASNATURAL 100  quru qarışığı sərf

olunur. 

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI
Açılmamış kisədə, quru şəraitdə, taxta
altlıqlar üzərində bir-birinin üstündə
maksimum 10 ədəd kisə olmaqla 12 ay
saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR
•FASNATURAL 100 qarışığının qatqılarla
zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə
və gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
• istifadə qaydalarında qeyd edilməyən
heç bir əlavə maddə qatmayın;
•yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C  tem-
peratur və  50% + 5%  rütubətli şəraitdə
aparılan laboratoriya sınaqları
nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən
asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мя-
луматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir;
• ширкятин мцтяхяссисляринин рящбярлийи ал-
тында эюрцлян ишляр  истисна олмагла, диэяр
истифадячиляр тяряфиндян тялиматдан кянар
истифадя заманы йарана биляъяк проблем-
ляря эюря  “Мятанят  А” ширкяти мясулиййят
дашымыр;
• ширкят елми-техники инкишафла баьлы мящ-
сулда дяйишиклик етмя щцгугуну юзцндя
сахлайыр;  
• техники дястяк вя йа даща эениш мялу-
мат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!
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иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Ящянэдашы ясаслы мящсуллар
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rяngi bej (sarıya çalan açıq-qяhvяyi, tяbii
яhяngdaşı rяngindя)

İstifadя temperaturu +50 C – +300 C

su / quru qarışıq 6,0-6,5 litr su / 25 kq quru qarışıq

иstifadя müddяti 80 dяqiqя

Örtüyün qalınlığı 3-10 mm

sıxılmada möhkяmlik
hяddi:
• havada quru halda, az
olmamalı
• su hopdurulmuş halda, az
olmamalı

10,0 MPa

7,0 Mpa

Şaxtaya davamlılıq markası F 25-dяn az olmamalı

Qablaşdırma 3 qatı kraft kağızı,1 qatı polietilindяn ibarяt
olan 25 kq-lıq kisя

MƏHSUL HAQQINDA
Əhəngdaşı əsaslı, birkomponenetli,
şaxtaya, istiyə, suya və xarici təsirlərə
qarşı davamlı yüksək möhkəmliyə
malik, fasadda üzlük plitələrin
yaradılması üçün istifadə olunan quru
qarışıqdır. 
TŞ AZ 3143489-006-2016 saylı texniki
şərtin və ГОСТ 9479-84 saylı dövlət
standartının tələblərinə uyğundur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
Bu məhsuldan:
• XPS (sıxlaşdırılmış polistiren köpüyü),
EPS  (genişləndirlimiş polistiren köpüyü)
daş yunu (preslənmiş mineral pambıq
tavalar) və poliüretan lövhələr üzərinə
çəkməklə üzlük plitələrin
hazırlanmasında;
• həmçinin daxili məkanlarda da istifadə
edilə  bilər.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ
• ağlay daşını əvəz edir;
• su hopmur;
• şaxtada çatlamır;
• binalarda fasadın yükünü 11 dəfəyə
kimi azaldır;
• daha ucuz başa gəlir;
• məhsulun müqaviməti təbii daşa

nisbətən daha yüksəkdir;
• bu məhsulla yerinə yetirilən işlər daha
tez və rahat başa gəlir.

İSTİFADƏ QAYDALARI
Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa
mane olan qalıqlardan təmizlənməli,
səthin düz səviyyədə və möhkəm
olmasına diqqət edilməlidir. FASNATU-
RAL 100 tətbiq olunmazdan əvvəl XPS
(sıxlaşdırılmış polistiren köpüyü), EPS
(geniş-ləndirilmiş polistiren köpüyü) daş
yunu (pres-lənmiş mineral pambıq tava-
lar) və poliüretan lövhələr PENOFLEX
5 yapışdırıcısı və ya digər oxşar məhsul
ilə səthə yapış-dırılmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq-lıq
FASNATURAL 100 məhsulu içərisində
6,0-6,5 litr təmiz su olan qaba  yavaş-
yavaş boşaldılır və 3 dəqiqə saxlanılır,
sonra mikser və ya əl aləti ilə homogen
qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırılır.
Hazırlanan qarışıq 80 dəqiqə ərzində
istifadə olunmalıdr. 
Tətbiqi. Hazır FASNATURAL 100
qarışığı səthə yapışdırılmış izolyasiya
lövhələrinin üzərinə polad mala ilə
təxminən 3 mm qalınlığında çəkilir. Bi-
rinci qat qabıq bağlayana qədər üzərinə
sıva filesi otuzdurulur. Sonra sıva filesi-

ФАСАДДА АğЛАЙ ДАШЫНЫ яВяЗ
ЕДяН ДЕКОРАТиВ  ЦЗЛЦК  ПЛиТя-
ЛяРиН ЙАРАДЫЛМАСЫ  ЦЧЦН ГУРУ
ГАРЫШЫГ
Daş yunu, XPS VƏ EPS lövhələrinin
üzərinə mala ilə vurmaq üçün
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