Forma dodání
Plechová dóza s plněním 500 ml

Zpracování
Nanášejte úsporně štětcem na čistý, únosný podklad bez
prachu a námrazy.
Okamžitě po ukončení aplikace přípravku dobře uzavřete
nádobu.
Přípravek uchovávejte v suchu.
Doba odvětrávání
Doporučená doba pro odvětrání impregnace je cca 30
minut při teplotě 23 ° C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.
Tato doba se může významně prodloužit při zpracování
impregnací za nízkých teplot.
Zvýšením teploty lze naopak potřebný čas pro odvětrání
zkrátit.
Tmel nebo lepidlo musí být aplikovány na impregnovaný
podklad nejpozději 1 hodinu od aplikace AT140.

Důležité upozornění
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo
popraskání kůže.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

AT140
Primer pro savé podklady
Impregnace pro zlepšení přilnavosti hybridních
tmelů a lepidel na savé povrchy viz Tabulka
přilnavosti vtechnických listech hybridních
produktů. Na základě skutečnosti, že jednotlivé
podkladní plochy jsou v praxi často odlišné, je
nutno chápat doporučení k použití impregnace
pouze jako návrh pro vlastní zkoušky
přilnavosti. V každém případě by měly být
provedeny zkoušky přilnavosti u všech
důležitých nebo akcí a projektů.

Hlavní výhody
odvětrání pouze 30 minut
jedna impregnace na celou řadu savých
stavebních ploch
velmi snadná manipulace s balením objemu
500 ml

AT140
Primer pro savé podklady

Service
Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck
Anwendungstechnik unter 02203 57550-600
jederzeit zur Verfügung.
Zusatzinformation
Vorstehenden Angaben können nur allgemeine
Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres
Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der
unterschiedlichen Materialien sind
ausreichende Eigenversuche durchzuführen,
um das Material auf seine Eignung in der
jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische
Änderungen vorbehalten. Die aktuellste
Version finden Sie unter www.illbruck.de.
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