Popis
Transparentní polymerová impregnace ve spreji.

Forma dodání
Dóza 500 ml
12 dóz v kartonu
Barva: transparent

Technická specifikace
Vlastnosti

Norma Klasifikace

Báze

syntetický kaučuk

Systém

obsahuje rozpouštědla

Doba potřebná pro
zavadnutí

cca 10 minut při +20 °C
cca 20 minut při +5 °C
cca 30 minut při 0 °C
cca 40 minut při -5 °C
cca 50 minut při -10 °C

Aplikační teplota

-10 °C + 40 °C

Skladovatelnost

18 měsíců v originálním neotevřeném balení při
teplotě +5 °C až +25 °C
cca 50 metrů bežných o šířce pruhu 4 cm

Vydatnost

Příprava
Podkladní plochy musí být suché, bez prachu a
odmaštěné.
Zbytky starých nátěrů, impregnací a jiných volných částic
musí být z podkladních ploch odstraněny.
Nepoužívejte na polystyren EPS, XPS.

Zpracování
Přípravek je zpracovatelný již při okolní teplotě od -10°C
a výše.
Přípravek před aplikací důkladně min. 20 krát
protřepejte.
Zamezte potřísnění okolních ploch a nasprejujte
rovnoměrně a pečlivě impregnaci na podklad.
Šíři stříkaného pruhu měňte nakláněním dózy do stran
popřípadě kroužením s výtokovou tryskou. Po použití
impregnace nechejte podklad zavadnout cca 10 až 50
minut viz tabulka technických dat.
Naimpregnované plochy chraňte před opětovným
zaprášením.
Výtokovou trysku a potřísněný vrch dózy vyčistěte během
pracovních pauz PUR čističem. Předejdete tak
nechtěnému ucpání spreje.
Omezení

ME902
Sprejový B&B Primer
Impregnace ve spreji ME902 slouží pro
zlepšení přilnavosti a zpevnění porézních
podkladů před následnou aplikací butylových
a bitumenových pásek nebo fólií. K aplikaci
není potřeba štětec ani aplikační váleček
apod.

Hlavní výhody
velmi snadná aplikace
lehké zpevnění přilnavosti
výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
krátká doba odvětrání

ME902
Sprejový B&B Primer

Přilehlé plochy a i PUR pěnu chraňte před potřísněním
impregnací buď kartónem nebo ochrannou páskou apod.
Přípravek není snášenlivý s nátěry. Barvy, laky a umělé
hmoty se mohou oddělovat. Snášenlivost je nutno vyzkoušet.
Velmi savé podklady doporučujeme impregnovat klasickým
Butyl & Bitumen Primer v plechovce.

Čištění
Skvrny okamžitě odstraňte čističem PUR čističem AA404
nebo toluenem.

Důležité upozornění
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. Aplikaci, jakož i podmínky během aplikace,
nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy.
Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického
listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a
platebními podmínkami.

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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