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Použití

Pololesklý vodou ředitelný dvousložkový email pro exteriér a interiér na bázi akrylátových pryskyřic, pigmentů a složek, které
zvyšují přídržnou. Email se smíchá se složkou ke zvýšení přilnavosti PROMOTORE DI ADESIONE (kód 26550) v poměru 1:20.
Konečný nátěr je velmi odolný oděru, vodě a tvoří uzavřený a skelný povrch (vetrifikuje).

Použití

Je vhodný pro použití jak v interiéru, tak i v exteriéru pro dekoraci a ochranu podlah ve sklepech, garážích, skladech, halách, pro
ohraničení parkovišť, nakládacích /vykládacích ploch apod. Může být aplikován v místech, kde je provoz vozidel. Je také vhodný
pro aplikaci na vertikální zdi v prostředí, kde je vyžadována odolnost vůči kondenzující vodě nebo nahodilému kontaktu s vodou
( koupelny, prádelny, kuchyně, kotelny apod. ).

Typ podkladu

Minerální podklady( beton, omítky), asfalt, keramika ( obklady a dlažby), sklo

Technické
parametry

- Typ pojiva

Aplikace

akrylátová emulze
Adhezní prostředek
silan v roztoku
Objemová hmotnost (EN ISO 2811-1)
1,12 ± 0,1 kg / l podle odstínu
Viskozita dodávky pro bílé testování (ASTM D2196)
4 300 ± 500 cps
Suchý zbytek v hmotnosti WHITE ENAMEL (EN ISO 3251) 45 ÷ 49%
Suchý zbytek podle hmotnosti BASE A (EN ISO 3251) 30 - 34% 30 min.
Bělost lesku (EN ISO 2813)
10 ÷ 20 lesk při 60 °; 35 ÷ 45 lesk při 85 °
cca 25 µm (na 1 nátěr)
Tloušťka suchého filmu
Klasifikace podle 2004/42/EU

Hodnota VOC(2010) výrobku k použití 119,08 g/l (A/j)

štětec, váleček, nástřik

Zasychání při 20°C Na dotek 3 - 4 hodiny. Druhá vrstva : nátěr po 6-8 hodinách. Celkové zasychání : 24 - 48 hodin.
Rel. vlhkost

max. 80%

Teplota při aplik. + 10 °C až + 35 °C
Vydatnost

12-14 m2 /l na nátěr

Způsob dodávky Kovové obaly 0,75 l nebo 2,5 l

PŘÍPRAVA PODKLADU: - Cementové podklady: Jakékoliv nesoudržné části musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsněte ho
lehce zbroušením. Očistěte vhodným detergentem, odstraňte prach a nečistoty a dobře opláchněte. Nechte zcela vyschnout.
- Asfalt: omyjte tlakovým čističem a průmyslovými čisticími prostředky, abyste odstranili všechny stopy nečistot a olejových zbytků. Velmi
pečlivě opláchněte a nechte uschnout. - Keramika a sklo: dokonale odmastěte a vyčistěte. V případě použití v koupelnách, prádelnách a v
prostředí, kde se drží voda, použít specifické produkty pro odstraňování vápence při čištění podkladu. - Staré smalty: Veškeré nesoudržné části
musí být odstraněny. Pokud je povrch lesklý, zdrsněte ho lehce zbroušením. Očistěte čisticím prostředkem, který odstraní všechny stopy
prachu, nečistot a dobře opláchněte. Nechte důkladně vyschnout.
ŘEDĚNÍ A MÍSENÍ PRODUKTU, APLIKACE: Nejdříve je nutno přidat 5 % vody (v případě transparentního nátěru přidat 12 % vody).
NEPROMÍCHÁVAT ! Ihned potom přidat v určeném poměru složku ke zvýšení přilnavosti PROMOTORE DI ADESIONE. Poměr mísení 40
ml PROMOTORE DI ADESIONE na jedno balení 750 ml a balení 135 ml PROMOTORE DI ADESIONE na balení 2,5 litrů. Dobře
homogenizovat a aplikovat první vrstvu. Druhou vrstvu aplikovat po 6-8 hodinách. Prostor je pochůzný další den. U míst, kde bude provoz
vozidel čekat 48-72 hodin.
UPOZORNĚNÍ : Výrobek používejte do 24 hodin od smíchání obou složek; při delší době odolnost a přídržnost rychle klesají. Pokud se
předpokládá pouze částečné použití - přidejte pouze potřebný poměr obou složek. Pro některé odstíny získané z BASE A může být potřeba
více nátěrů pro dosažení ideální kryvosti.
Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +40 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 36 měsíců od data výroby.
CHRÁNIT PŘED MRAZEM.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy
EUH208 Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) –on. Může vyvolat alergickou reakci.
Doporučuje se : dodržovat základní ochranná opatření a používat individuální ochranné pomůcky jako rukavice, pracovní oděv.

Likvidace obalů
Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do
kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Odpady: kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11.
Obaly: kód 15 01 04 Kovové obaly
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