Popis
Jednosložková impregnace a čistič pro silikonové tmely a
lepidla. Používejte na nesavé podklady, např. plasty, kovy.

Forma dodání
AT105 se dodává v plechovkách o objemu 500 ml
12 plechovek v balení
Barva: průhledná

Technická specifikace
Použití
Impregnace pro silikonové tmely a
lepidla značek illbruck na širokou
škálu podkladů

Metoda
nanášení
tkanina/plst

Doba
schnutí
cca 30
minut

Skladovatelnost
18 měsíců

Příprava
AT105 si vždy odlejte do připravené menší nádoby.
Originální dózu ihned poté zavřete.
Odlitý a připravený AT105 nanášejte na podkladní plochu
ve velmi malém množství pomocí filcu nebo tkaniny jež
nezanechává prach a vlákna.
Čištění provádějte metodou dvou utěrek, aby byl zajištěn
co nejkvalitnější výsledek. První krok je vyčistění podkladu
tkaninou navlhčenou v AT105. Pohyb je povolen všemi
směry tak, aby došlo k rozpuštění nečistot a mastnoty.

Zpracování
Dalším krokem je finální aplikace AT105 na jiné čisté
tkanině, která je tažena pouze v jednom směru. Tím dojde
k úplnému odstranění nečistot. Nikdy se nesmí použít
stejná tkanina nebo její část v kroku 2 pro opakované
čištění.
Odlitý AT105 je nutné zpracovat nejpozději do 2 hodin.
Můžeme vám poskytnout pouze všeobecné pokyny a
prvotní klasifikaci. Další doporučení můžete nalézt v
produktových listech jednotlivých těsnicích materiálů a
lepidel.
U všech důležitých a velkých objektů doporučujeme
provést zkoušky přilnavosti na originálních podkladech.
U materiálů, ze kterých mohou na přiléhající těsnicí hmotě
ulpívat snadno uvolnitelné složky (např. PVC s vysokým
obsahem změkčovadel, dehet, asfalt nebo organické
elastomery), nelze dosáhnout žádné nebo dostatečné
přilnavosti.
Naše impregnace jsou dodávány ve formě nízkoviskózních
roztoků. Nanášejte je v tenkých vrstvách. Udávaná doba
zaschnutí platí pro teplotu cca 23 °C.
Spotřeba základního nátěru

AT105
Čistič a primer pro nesavé
podklady
Unikátní chemický roztok, který odmastí a
vyčistí podkladní plochu a zároveň ji
impregnuje. AT105 po době odvětrání cca 30
minut zanechá na podkladu velmi tenkou
aktivní vrstvu, jež působí jako adhezní můstek
mezi podkladem a nanášeným lepidlem nebo
tmelem.

Hlavní výhody
Optimální základní nátěr na nesavé
podklady
Krátká doba schnutí
Čistí a impregnuje zároveň

AT105
Čistič a primer pro nesavé podklady

Z důvodu kolísavé šířky a hloubky spár i velmi rozdílné savosti
stavebních dílů určených k vyspárování je obtížné určit
přesnou spotřebu nátěru. Hrubým základním pravidlem je, že
průměrná spotřeba na 10 litrů těsnicího materiálu činí 0,5
litru nátěru. Načaté nádoby nenechávejte stát otevřené a
spotřebujte jejich obsah co nejdříve (riziko chemické reakce
se vzdušným kyslíkem).

Důležité upozornění
Výše uvedené údaje lze považovat pouze za obecné pokyny.
Protože nemáme žádný vliv na podmínky při aplikaci a použití
nátěru, je vzhledem k velkému množství různých materiálů
třeba provádět náležité vlastní testy vhodnosti těchto
materiálů v rámci konkrétní aplikace. Technické změny
vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu naleznete
na webu www.illbruck.cz

Technický servis
Na vyžádání je k dispozici technický servis. V
případě potřeby dalších informací nás
kontaktujte.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle
našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si
vyhrazujeme právo na změnu receptury
našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat
nejaktuálnější informace k výše zmíněnému
produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za
ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost
plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se
řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkam.
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