
300 F qarışığı çəkilmiş lövhələr və
paduqalar qurayana kimi saxlanılır (min 7
gün) və quruduqdan sonra öncədən
hazırlanmış səthə PENOFLEX 5
yapışdırıcısı və ya digər oxşar məhsul ilə
yapışdırılır. Lövhələrin bir-biri ilə birləşdiyi
aralıqlar FASNATURAL 300 F qarışığı ilə
doldurulur. İş bitdikdən sonra səthdə
cilalanma işi aparılır. FASNATURAL 300 F
məhsulunun çəkilməsi və cilalanması həm
avtomatik, həm də mexaniki üsullarla
həyata keçirilə bilər.

Tövsiyələr. FASNATURAL 300 F
məhsulunun istifadə olunduğu mühitin tem-
peraturu +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
maye və ya quru qarışıq əlavə
edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət
və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

SƏRFİYYAT
Üzlük lövhələrin və paduqaların
ölçülərindən asılı olaraq  FASNATURAL
300 F qarışığının sərfiyyatı dəyişkəndir.1m2

üçün 1mm qalınlığında 1,6 kq FASNAT-
URAL 300 F qarışığı sərf olunur.
SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI
Toz tərkibli qarışıq açılmamış kisələrdə,
quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində bir-
birinin üstündə maksimum 10 ədəd kisə ol-
maqla, maye tərkibli komponent isə plastik
bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay
saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR
• FASNATURAL 300 F qarışığının kimyəvi
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  TEXNİKİ 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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MƏHSUL HAQQINDA 
FASNATURAL 300 F məhsulu toz və maye
tərkibli (komponent A və komponent B) ol-
maqla ikikomponentlidir. 

Toz tərkibi. Əhəngdaşı əsaslı, şaxtaya,
istiyə, suya və xarici təsirlərə qarşı davamlı
yüksək möhkəmliyə malik, fasadda üzlük
plitələrin və paduqaların hazırlanması üçün
istifadə olunan quru qarışıqdır. 

Maye tərkibi. Akrilik əsaslı emulsiya
polimeridir.
TŞ AZ 3143489-006-2016 saylı texniki
şərtin və ГОСТ 9479-84 saylı dövlət
standartının tələblərinə uyğundur. 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
Bu məhsuldan:
İzolyasiya lövhələrinin üzərinə xüsusi
avadanlıqla avtomatik üsulla çəkməklə üz-
lük pli-tələrin və paduqaların (pəncərə-lərin
qırağı, altlıqları və s. yerlər üçün) ha-
zırlanmasında istifadə olunur. 

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
başa gəlir.
• yanmır, odadavamlıdır.

İSTİFADƏ QAYDALARİ
Səthin hazırlanması. Səth yapışmağa
mane olan qalıqlardan təmizlənməli, səthin
düz səviyyədə və möhkəm olmasına diqqət
edilməlidir. FASNATURAL 300 F tətbiq ol-
unmazdan öncə tələb olunan dekorasiyaya
uyğun izolyasiya bloklarından üzlük
lövhələr və paduqalar hazırlanmalıdır.

Qarışdırılması. 25 kq-lıq FASNATURAL
300 F quru qarışığı (Komponent A) 7 L
mayenin (Komponent B) üzərinə  ehmalca
boşaldılır və 3 dəqiqə saxlanılır, sonra
mikser və ya əl aləti ilə homogen qarışıq
əmələ gələnə kimi qarışdırılır. Hazırlanan
qarışıq 60 dəqiqə ərzində istifadə
olunmalıdır. 

Tətbiqi. Hazırlanmış FASNATURAL 300 F
qarışığı xüsusi avadanlıqla avtomatik
olaraq  izolyasiya bloklarından kəsilib
hazırlanmış üzlük lövhələrin, paduqaların
və ya hazır daş yunu lövhələrinin üzərinə
çəkilir və hazırlanır. Üzərinə FASNATURAL

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Ящянэдашы ясаслы мящсуллар
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ÜZLÜK PLİTƏLƏRİN VƏ
PADUQALARIN HAZIRLANILMASI

ÜÇÜN MATERİAL

rяngi bej (sarıya çalan açıq-qяhvяyi, tяbii
яhяngdaşı rяngindя)

İstifadя temperaturu +50 C – +300 C

su / quru qarışıq 7 litr su / 25 kq quru qarışıq

иstifadя müddяti 45 dяqiqя

Örtüyün qalınlığı 3-10 mm

sıxılmada möhkяmlik
hяddi:
• havada quru halda
• su hopdurulmuş halda

10,0 MPa, az olmamalı
7,0 Mpa, az olmamalı

Şaxtaya davamlılıq markası F 25-dяn az olmamalı

Qablaşdırma
Quru qarışıq: 3 qatı kraft kağızı,1 qatı
polietilindяn ibarяt olan 25 kq-lıq kisя
Maye qarışığı: 7 l-lik plastik bidonlar
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