Technický list
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CLOROCAUCCIU´ PER PISCINE
chlorkaučukový ochranný nátěr

217 00

Popis

Povrchová úprava bez základního nátěru s lesklým vzhledem, vysokou kryvostí a velmi dobrou odolností proti vodě, oděru a
zředěným chemickým sloučeninám na bázi chlorkaučuku, mikronizovaných pigmentů a plniv.

Použití

Jako ochranný a dekorativní nátěr pro betonové nádrže, bazény. Vyniká snadnou údržbou, vysokou odolností proti zředěným
kyselinám a zásadám.

Podklad

Cementové podklady.

Technické
parametry

-

Aplikace

Pojiva
Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)
Viskozita
Lesk (EN ISO 2813)
Suchý zbytek (EN ISO 3251)
Tl. suchého filmu na jeden nátěr (ISO 2808-5b)

měkčený chlorkaučuk
1,32 ± 0,03 kg/l
19” ± 2 (in coppa Ford 8)
70 gloss cca při 60°C
63 - 65
70 – 80 µ

Štětec, váleček.

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C
Ředění

1.nátěr 40 – 50%,

Typ ředidla

DILUENTE UNIVERSALE DL600.

Čištění nářadí: ihned po aplikaci DILUENTE UNIVERSALE DL600

5 - 6 m2/l na nátěr

*)

Vydatnost

*)

Rel. vlhkost

2. nátěr 20 – 30% (podle stavu podkladu)

max. 80%

Zasych. při 20°°C na dotek
úplné
přetíratelnost
Způsob dodávky

Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.

cca po 2 hod
po 24 - 36 hod.
druhý nátěr aplikovat nejdříve po 12 hod. po prvním nátěru.

4 l, 16 l plechovka

Upozornění a všeobecné pokyny
Povrchy musí být čisté, suché. Nátěr se musí provádět rychle v jedné pracovní operaci. Pro dosažení větších, než uvedených tloušťek, je potřeba
provést více vrstev , vždy ale po zaschnutí předešlé.
Zpracování, příprava podkladu
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu. Případné nesoudržné části odstranit mechanicky nebo vysokotlakým čističem. Pokud je nutné, tak
podklad navlhčit a nerovnosti zcela vyhladit maltou LAMPOGRIP a vyhladit houbovým hladítkem. Aby bylo dosaženo dobrého výsledku, musí
být na povrchu uzavřeny všechny póry. Nechat řádně vyzrát, čekat 5 - 6 dní.
Aplikace
Na zcela suchý povrch aplikovat první nátěr CLOROCAUCCIU PER PISCINE, po 12 hod. druhý nátěr. Vodu možno napustit minimálně po 48
hod od posledního nátěru.
Obnova nátěru se stejným produktem: nutno provést přebroušení pomocí smirkového papíru a odstranit nánosy nebo nesoudržné části. Vhodným
výrobkem provést vyrovnání podkladu a poté aplikovat 2 nátěry výrobku CLOROCAUCCIU PER PISCINE.
Skladování
Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném obalu. Spotřebovat do 24 měsíců od data balení. CHRÁNIT PŘED
MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu a skladovat mimo dosah zdrojů tepla a jiných tepelných zdrojů.
Zajištění kvality
Průběžná kontrola podnikovou laboratoří- - systém managementu jakosti ISO 9001:2000.
Bezpečnost práce a bezpeč. normy
Obsahuje: Xylen (směs isomerů). Xn Zdraví škodlivý; F Vysoce hořlavý. R 11 Vysoce hořlavý; R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při
styku s kůží; R 38 Dráždí kůži; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2
Uchovávejte mimo dosah dětí; S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě; S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření;
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny; S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Klasifikace odpadů
Zabránit vtoku do kanalizace a životního prostředí. Neodstraňovat současně s domácím odpadem. Pokud je to možné vracejte k recyklaci; ke
spálení odevzdávejte pouze autorizované spalovně. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do nebo povrchových či spodních vod.
Likvidovat dle předpisů pro nebezpečný odpad – viz zařazení odpadu.
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky kód odpadu 08 01 11
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
kód odpadu 15 01 10
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