Предоставяне на
информация чрез QR код
На обекта е доставен строителен разтвор
(като суха смес, пакетирана в книжни торби)
За да подпомогнем Вашата дейност и като предоставяна от нас услуга, опаковките
на строителните разтвори и мазилки, продукти на Xella, са маркирани с QR код.
Чрез сканирането му с мобилно устройство, имате възможност да получите пълната
актуална информация за всеки конкретен продукт. Също така, Вие можете да
разпечатате всички документи и да ги приложите към строителните книжа на обекта.
Предлагаме Ви и допълнително удобство – опция за визуализиране и изтегляне на
цялата информация и документи на езика, който е най-разбираем за Вас.

Моля, сканирайте QR кода, за да изтеглите допълнителна полезна
информация, като например:
• Пояснения, относно значението на пиктограмите, които служат за
онагледяване на изискванията за правилно използване на продукта
• Важна EHS информация (за екологичните мерки, за защитата на здравето и
за трудовата безопасност) в случай на инциденти с продукта
• Синтезирана информация относно техническите спецификации за продукта
• Много възможности за получаване на допълнителни сведения и данни за
продукта от нашите уебсайтове
Настройка на езика и селектиране на необходимата информация
QR кодът на опаковката съдържа поначало цялата необходима информация за
идентифициране на продукта. Когато сканирате QR кодовете, предпочитаният
от Вас език се избира автоматично, но можете да го замените с друг по Ваш
избор от богат списък. По този начин имате възможност да получите същата
информация на наличните в менюто езици. За достъп до желаната информация
е необходимо единствено да кликнете върху съответния бутон.
Съществува и алтернативен път за достигане до търсената от Вас информация.
Въведете ръчно https.//label.digital.xella.com и попълните посочените върху
опаковката идентификационни данни за конкретния продукт, като артикулен
номер или GTIN (Global Trade Item Number – глобален номер на търговската
единица).
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For professional processing, please read the manufacturer's
processing instructions carefully. The product is easiest,
safest and best to use if the instructions are followed as
closely as possible. If you need further assistance, please
contact the manufacturer. In any case, please observe the
safety instructions for handling the product.

Max. +30°C
Min. +5°C

The material is suitable for outdoor and indoor use. During
processing, care must be taken to ensure that the minimum
temperatures are not fallen below and maximum
temperatures are not exceeded. The temperature range must
be maintained during the entire processing, on the surface of
the materials and the entire curing process of the material.

20 l

Mix the speciﬁed amount of material (kg) with the speciﬁed

+

Please do not deviate from the water quantity, so that the

7.5
kg

amount of water (litres) to obtain a product ready for use.
material properties can be guaranteed.

Информацията, необходима за
правилното приготвяне и нанасяне на
всеки разтвор, както и съответната му
разходна норма, е визуализирана чрез
лесноразбираеми пиктограми на гърба
на опаковката (книжната торба). Ако
нямате достатъчно опит в работата със
зидарски разтвори и мазилки на Xella,
можете да прегледате или да изтеглите

на Вашето мобилно устройство
подробно обяснение за значението
на пиктограмите на предпочитания
от Вас език. Имате и възможност
да изтеглите и разпечатате тези
указания за употреба, за да
се запознаят изпълнителите с
изготвените от производителя
правила (указания) за работа.

Предупреждения за опасност и предпазни мерки (EHS)
(Environment, Health and Safety – околна среда, здраве и безопасност)
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H315

Causes skin irritation

H317

May cause an allergic skin reaction

H318

Causes serious eye damage.

H335

May cause respiratory irritation

H373

May cause damage to organs ( state all organs
affected, if known) through prolonged or repeated
exposure (state route of exposure if it is
conclusively proven that no other routes of
exposure cause the hazard)

P101

If medical advice is needed, have product
container or label at hand.

Сухите смеси за строителни разтвори и
мазилки са продукти, които се състоят
от химични съставки. За защитата
на Вашето здраве, на гърба на
опаковката на различни езици е дадена
информация за специфичните рискове
(опасности) и информация, свързана с
безопасността. Те описват опасностите,
произтичащи от химичните вещества,
и инструкциите за безопасност, които
трябва да се следват. В случай на
инцидент, можете да вземете QR кода
от опаковката (книжната торба) и да го
предадете на специалисти, които могат
да научат от него повече за спецификата
на продукта. В допълнение, нашите
продукти имат UFI код (Unique Formula
Identifier – уникален идентификатор

на формулата), отпечатан върху
опаковката. В случай на инцидент,
този код помага, също така,
да се получи EHS информация
(информация за въздействието
върху околната среда, за опазването
на здравето и за безопасността)
и да се предприемат правилните
спешни мерки. Ако сканирате QR
кода, можете да получите лесен
достъп до съответната информация
на различни езици. Препоръчваме
Ви да разпечатате този документ
и да го имате под ръка, в случай
че съприкосновението с продукта
доведе до причиняване на
неблагоприятни персонални
последици.
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LW UNI EN 998-1
Product: Factory plaster mortar
Lightweight plaster mortar (LW)
Intended use: On exterior and
interior walls, ceilings and pillars
Fire performance class

A2-s1,d0

Water absorption

W2

Water vapour permeability

μ ≤ 10

Adhesion tensile strength

≥ 0,08 N/mm² - FP-C

Thermal conductivity

P=50%: λ10,dry,mat ≤ 0,18 W/(mK)

Durability (frost resistance)

NPD

Dangerous substances

SDS

Вие можете по всяко време да изтеглите
и да запазите (запаметите) във Вашата
документация всички технически
спецификации за продукта, като
сканирате QR кода. В допълнение към
декларацията за експлоатационни
показатели (DoP – Declaration of

Performance, абревиатура на
български – ДЕП), Вие разполагате с
цялата техническа информация, която
е от значение за продукта и, съответно,
за неговата предвидена употреба
(посочена от производителя), на
предпочитания от Вас език.

P=90%: λ10,dry,mat ≤ 0,20 W/(mK)
Tab.A.12

Важна допълнителна информация
Важна
допълнителна
информация

Xella International GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg

Веднага след като сканирате продукта
или въведете ръчно съответната
информация за него, можете да
получите допълнителна информация
от нашите дигитални предложения.
Ако имате нужда от актуална
декларация за експлоатационни
показатели (DoP, ДЕП), можете да
достигнете до нея с едно кликване.

Също така, по този начин можете
бързо да откриете допълнителна
информация за продукта и за
подходящи разтвори за изпълнение
на зидарии и на мазилки. Ако имате
някакви въпроси, на нашия уебсайт
можете да намерите данни, чрез
които да осъществите личен контакт
с нас.

QR Code e регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED.

Подробни указания за употреба

