SAKRET SHG Rýchlotuhnúci penetračný náter
Technický list

Rýchlotuhnúci, špeciálny, penetračný náter na báze vody pre nenasiakavé podklady ako spojovací
mostík
Oblasť použitia

– na vonkajšie aj vnútorné použitie
– na steny aj podlahy
– rýchlotuhnúci
– na prípravu podkladu pri lepení na jestvujúci obklad/dlažbu
– na prípravu podkladu pri lepení na farbou ošetrené betónové podklady
– na OSB dosky
– na betónové podklady čiastočne znečistené bitúmenom
– na extrémne hladké podklady

Vlastnosti

– vylepšuje priľnavosť podkladu
– na báze vody
– modrá farba
– obsahuje kremík
– vynikajúca priľnavosť na nenasiakavé minerálne podklady

Príprava podkladu

– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý
– nenosné časti podkladu je nutné odstrániť
– odporúčame mechanické odstránenie nesúdržných častí

Spracovanie

– produkt je pripravený na spracovanie, nie je nutné ďalšie riedenie
– aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka
– nanesená vrstva musí pred ďalšími prácami vyschnúť
– ďalšia vrstva sa môže nanášať cca. 3 hodiny po nanesení prvej vrstvy
– spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu
od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania

Zloženie

– špeciálne polymérové spojivo na báze vody bez riedidiel
– vlastnosti vylepšujúce prísady
– čisté zrnká kremíku

Balenie

– 5 lit. vedro

Spotreba

– spotreba je závislá od podkladu
– spotreba 0,10-0,15 lit./m2

Skladovanie

– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná
po dobu 12 mesiacov
– otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť
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Upozornenia

– vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami
nad +30 °C, prievanom, mrazom a priamym dažďom
– uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
– nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
– počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami,
predpismi a smernicami
– náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota
dá odstrániť len mechanicky
– výrobok je pripravený na spracovanie
– chráňte oči a pokožku
– pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte
bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET
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Technické parametre
Objemová hmotnosť
Farba
Teplota pri spracovaní
Povrchové schnutie
Schnutie
Výdatnosť
Paropriepustnosť
Paropriepustnosť Sd

cca. 1,3 kg/dm3
modro-fialová
(T) + 5 °C < T < + 25 °C
cca. 60 min.
cca. 3 hod.
0,10 – 0,15 lit./m2
cca. 82 g/m2/deň
cca. 0,23 m
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Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.
Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.
Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.
Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú
užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.
Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.
Aktualizované : 01.03.2013
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