Technický list

Stav: leden 2010

Uzavírací nát r - lesk
Glanzversiegelung
Popis

Lesklý ochranný a konzerva ní p ípravek na bázi vody s obsahem akrylátu a vosku s dobrou
ot ruvzdorností a chemickou odolností. Konzerva ní p ípravek je odolný proti skluzu
(odpovídá ca. R9). Tato protiskluzová vlastnost se však projevuje pouze v suchém stavu. Plné ot ruvzdornosti
a chemické odolnosti konzerva ního p ípravku(zvlášt v i alkalickýcm istidl m a alkoholu) p ípravek dosáhne
cca po 2 týdnech. Poté je plocha min. 24 hodin vod vzdorná a cca 1 hod. odolná v i alkoholu.
Technická data:

Ú inek

Oblasti použití

Zpracování

Hustota: cca 1,0 g/cm³
pH: cca 8,5
Bod vzplanutí: není uveden
Vzhled: kapalina, kalná, b lavá
Pach: nespecifický
Rozpustnost ve vod : úplná

P ípravek na povrchu vytvo í vysoce lesklou ochrannou vrstvu. Barevná struktura a hloubka
se zintenzivní.
Jako poch zný konzerva ní p ípravek pro podlahové a st nové krytiny.
Podklady: rovnom rn savé (napenetrované) pot ry, st rkové hmoty, teraco apod.
cementové plochy. Pouze pro interiéry.
Je t eba aplikovat na zkušební ploše pro zjišt ní vhodnosti a spot eby. P ípravek
nanášejte pouze na napenetrovaný prost edkem porenfuller, t.j. na rovnom rn savý
podklad. P íliš vysoká p íp. nerovnom rná savost podkladu m že mít za následek vytvo ení
šmouh. Namísto p ípravku na vypln ní pór lze použít také impregnaci odpuzující vodu (a
olej). P ed použitím prot epejte a nechejte poté chvíli odstát
Pracovní ná adí: kbelík, mop s krátkým vlasem a jiné stírací prost edky na podlahy..
a) Podlaha:
Konzerva ní p ípravek nanášejte pouze na vytvrzený podklad (min. doba schnutí 4 hod. p i
20°C). Ne ed ný p ípravek nanášejte rovnom rn v tenké vrstv . P i nanášení nezasahujte
do práv zasychajícícho p ípravku. Vzniklé louže ihned vyt ete.
b) St na:
Rovnom rné nanesení je mimo ádn d ležité. Osv d ilo se nast íkání pomocí
HVLP-Technik (High Volume Low Pressure: nap . Rozst ikovací za . Wagner W 550).
Nejjemn jší nastavení a plochý rozst ikovaný paprsek. Pracujte zespodu nahoru
rovnom rnými pohyby do boku. Nebo oby ejným rozprašova em.
Upozorn ní: Lépe je provést dvakrát tenký nános než jednou silný, což by snadno mohlo
vést k vytvo ení louží a plastických a na povrchu vystupujících šmouh.

Teplota pro zpracování: 15-25°C - teplota povrchu. Podlahové topení v as stáhn te nebo vypn te.
Doba schnutí:

P ípravek je na omak pevný po ca. 30 minutách. Po 2 hodinách je s opatrností poch zný. Po
3-5 dnech jsou plochy pln zatížitelné. B hem této doby istit te pokud možno pouze na
sucho nebo istou vodou. P i nízkých teplotách se prodlužuje doba schnutí.

Spot eba:

cca 20-25 m2/l u napenetrovaných ploch. Upozorn ní: Vytírací mop pojme zpo átku cca 0,5 l
p ípravku.

išt ní nanášecího ná iní: ihned po použití dostate ným množstvím vody.

Skladování:

V uzav eném stavu, v chladu, ne v mrazu.
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Trvanlivost:

až cca 1 rok od data výroby. Otev ené balení pokud možno ihned zpracujte.

Bezpe nost, ozna ení
Na . o nebezp. látkách p íp. sm rnice ES 1999/45: žádné
Na . o detergentech: žádné
Transport ADR 2003/GGVSE: nejedná se o nebezpe né zboží
Chra te p ed d tmi. Rozst ikovanou mlhu nevdechovat.
Ochrana životního prost edí a likvidace:
Tenzidy jsou dle zákona o detergentech p íp. dle sm rnic EU odbouratelné. Ve z ed ném
stavu se p ípravek smí dostat do odpadních vod. Lahve z PE jsou recyklovatelné. WGK 1
dle
VwVws z 17.5.99. Vypláchnuté nádoby lze odevzdávat do sb ren.
Klí AVV: 07 01 99.
Balení:

Polyetylen (kanystry 5 l).

Tyto informace p edstavují souhrn vlastností produktu, jak odpovídají soušasnému stavu našich poznatk . Vzhledem k rozmanitosti použití
musí zpracovatel prov it vhodnost a možnost použití k danému ú elu a zpracování p izp sobit p íslušným materiál m a místním
podmínkám. Za zpracování nep ebírá výrobce/ prodejce zodpov dnost, protože je nem že ovlivnit. Pokud s p ípravkem nemáte zkušenosti
nebo máte pochyby, obra te se na nás s dotazem nebo vhodnost p ípravku ov
e na malé ploše. 424/110hs
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