Technický list 10.24 Silikonová penetrace pod dekorativní omítkoviny
Výrobek

Vlastnosti

Použití

Balení
Barva
Technické údaje
Základ
Konzistence
Měrná hmotnost
Mísící poměr pro penetraci
Tepelný rozsah použití
Rychlost zasychání
Skladovatelnost

Spotřeba
Podklad

Pokyny

Doporučení
Upozornění

Aktualizace

Základní penetrační nátěr určen jako první nátěr všech savých stavebních
materiálů, které jsou finálně upravovány silikonovými omítkovinami. Lze jej
použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Dodává se
již v připravené aplikační konzistenci. Pod barevné omítkoviny se vyrábí
v odpovídající probarvené verzi.
þ Zvyšuje přilnavost omítkovin;
þ Zvýšení hydrofobity povrchu;
þ Neobsahuje těžké kovy;
- K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek;
betonu, lehčených stavebních hmot, cementotřískových;
dřevovláknitých a dřevotřískových desek.
- K nátěrům fasádních stěrek před aplikacemi silikonových omítkovin nebo
fasádních barev
Kanystr 5 a 10 kg
Bílý + probarvené penetrace dle vzorkovnice (pouze skupina 1)

Směs pigmentů, plniv s přísadou aditiv
tekutá
kg/m3
1200
%
Neředí se!
°C
+5 / +30
(ideální teplota 20°C vzduch i podklad)
hod
1-3
(v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.)
V originálním neotevřeném obalu během 1.-12. měsíce od data výroby při
teplotě 5-30°C. Během 13.-24.měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C.
Chraňte před mrazem a přímým světlem!
kg/m2
0,15 – 0,25
při jednom nátěru
Povrch musí být zbaven nečistot, mastnot, prachu a volných částic. Povrch
musí být soudržný, čistý, bez biologického napadená, obsahu solí a mastnot.
Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!
Nanáší se v jedné vrstvě. Pokud se neaplikuje na ETICS a jsou-li podkladem
běžné omítky na zdivu musí být řádně vyzrálé, tj. 28 dní. Při teplotě vzduchu a
podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetíratelný po 1 –
3 hodinách (v závislosti na klimatických podmínkách). Minimální aplikační
teplota je + 5°C, maximální +30°C. Před aplikací důkladně promíchejte!!!
Doporučujeme promíchávat i v průběhu aplikace.
Nanášejte válečkem nebo štětkou.
Před a během práce je nutné penetrační nátěr z důvodu zvýšené
sedimentace často promíchávat. Nesmí se aplikovat za přímého slunečního
svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost
a nízké teploty mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu zrání.
Aktualizováno dne: 06.06.2011
Vyhotoveno dne: 01.06.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

