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1. Özellikler/Uygulama 
 

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL elastik, düşük stresli ve fiber takviyeli bir 
tesviye macunudur.  

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL kapalı mekan alçıpan elemanları, ahşap 
yonga levhaları  (V100) ve ahşap döşemeleri gibi zorlu maddelere dolgu, dengeleme 
ve tesviye uygulamak için kullanılan bir tesviye macunudur. Ayrıca şaplar, hızlı şaplar, 
kapalı mekan ham beton döşemeleri, yerden ısıtma ve ısıtılmış şaplar için de 
uygundur. 

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL bir iş adımında azami 3-15 mm'lik kalınlığa 
kadar sürülebilir. 

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL linolyum, tekstil ve PVC kaplamalar, parke, 
laminat ve seramik ve doğal taş gibi zemin kaplamaları için ideal bir zemin oluşturur. 

 
 

2. Zemin ve işleme 
 

 Zemin, DIN 18365 „Yer kaplama işleri“ne uygun olmalı, daimi kurulukta olmalı, kir, 
yağ, gres ve diğer ayırıcı maddelerden temiz olmalıdır. Ayrıca zeminçatlaksız, çekme 
ve basınç dayanımlı ve çok pürüzlü veya çok pürüzsüz olmamalıdır. Pürüzlü yüzeyler 
ve delikler öncelikle MEM SCHNELL-SPACHTEL gibi kararlı bir macun uygulanarak 
düzeltilmelidir. Duvar bağlantı alanında bir şap kenar şeridi takılmalıdır. Gerekirse 
tabana MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG gibi bir ürünle astar çekilebilir. Ahşap 
tabanlar için, geniş katmanlar, astar kuruduktan sonra bir akrilat dolgu macunu ile 
doldurulmalıdır. Anhidrit ve ahşap tabanların yanı sıra yapışkan artıkları için, astar ve 
MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL uygulaması arasında en az 24 saatlik bir 
kuruma süresine izin verilmelidir.  
ÖNEMLİ: Ahşap zeminler örneğin havalandırma delikleri açılarak yeterli oranda 
havalandırılmalıdır. 

 Soğuk suyu temiz bir kaba doldurun ve içine MEM NIVELLIER-SPACHTEL 
FLEXIBEL ekleyin (uygun başlığa sahip bir matkap idealdir). 2 dakikalık olgunlaşma 
süresi önerilir. 25 kg toz için 5,5 litre su gerekir. 

 Karıştırılmış kütleyi zemine dökün, dağılmaya yardımcı olmak ve kabarmayı önlemek 
için bir mala veya bir silecek kullanın. Daha büyük katman kalınlıklarında, 
havalandırma için bir iğne silindirinin kullanılmasını öneririz. Kütle 15 dakika içinde. İlk 
katman en az 3 mm ve en fazla 15 mm kalınlığında olmalıdır. Kendiliğinden dağılan 
bir dolgu ile yumuşatma genellikle gerekli değildir. 

 Çözünen tabakalar, çok hızlı kuruma karşı, örn. doğrudan güneş ışınları, hava 
cereyanı veya çok yüksek oda sıcaklığı, korunmalıdır. 
Notlar:  

 Kaplama döşemeden önce tesviye tabakası tamamen kurumuş olmalıdır. 

 Yerden ısıtma için, işlemden 24 saat önce sıcaklık maksimum 18°C olarak ayarlanır. 
3 gün sonra akış sıcaklığı günlük yakl. 3 °C yükseltilebilir. 
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 +18°C’de 24 saat bekledikten sonra döşeme için hazırdır  

 Macunun kuruması sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Düşük sıcaklıklar kuruma 
süresini uzatırken, yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır. 

 
 

3. Tüketim 
 

 Tabaka kalınlığı başına yakl. 1,6 kg/m². 
 
 

4. İşleme sıcaklığı 
 

 İdeal sıcaklık +15°C ile + 20°C arasındadır. 

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL + 5°C’nin altında veya + 30 ° C’nin 
üstünde işlenmemelidir. 

 
 

5. Malzeme bileşimi 
 

 Reçine ile kürlenmiş, lifli çimento dolgu maddesi 
 
 

6. Teknik veriler 
 

 Renk:      gri 

 Biçim:      Lifli toz 

 Dinlenme süresi:    Yakl. 2 dakika 

 İşleme süresi:     18°C'de 15 dakika içinde karıştırma  
 sonrasında. 

 Üzerinde yürünebilir:    En erken 4 saat sonra 

 Döşenmeye hazır:    +18°C’de 24 saatten sonra 

 Tekerlekli sandalye yükünde uygunluk:  3 mm tabaka kalınlığından itibaren 
(DIN EN 12529'e göre tekerlekler) 

 Zemin ısıtma uygunluğu:   Evet, ilgili yönergeleri dikkate alın. 
 

7. Temizlik 
 

 Çalışma malzemelerini hemen suyla yıkayın. Kurumuş malzeme artık sadece 
mekanik olarak temizlenebilir. 
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8. Güvenliği tekniği notları 
 

 Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın.  
 
 

9. Depolama 
 

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL kuru bir yerde saklayın, neme karşı 
koruyun. 

 Açılmamış orijinal kapta MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL kurallara uygun 
depolama durumunda en az 6 ay dayanır. 

 
 

10. Teslimat biçimi 
 
25 kg 
MEM-Madde numarası: 30822512    EAN-No.: 4010327514377 
 
 
 
Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması bizim kontrolümüzde değildir. Bu sebeple garanti, 
ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde 
kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgileri içermektedir. Patent hukuku bakımından da 
yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri aşan özellik teminatları ve 
kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. 
Durum Kasım 2017 – eski sürümler geçersizdir.  
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