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CONTINUO LINK ART

POPIS
 
CONTINUO LINK ART je priesvitný podkladový dekoračný
základ, schopný zachovať prírodný efekt dekoračnej
povrchovej úpravy CONTINUO DECO, a zároveň spevniť
povrch. 
CONTINUO LINK ART zachováva nezmenené odtiene a
farebné tóny, požadované remeselníkmi, pri zaručení
jasného a verného efektu predvolenej dekoračnej úpravy. 
CONTINUO LINK ART je dvojzložkový primer, tvorený
epoxidovými živicami novej generácie vo vodnom roztoku a
s vytvrdzovacou zložkou, ktorý zaručuje rýchle schnutie a
veľmi nízke emisie prchavých organických látok.
Systém CONTINUO je na základe francúzskej ministerskej
vyhlášky pre kvalitu vzduchu v interiéroch klasifikovaný ako
A+.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľný na: 
- Povrchy dekorované prípravkom CONTINUO DECO 
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: epoxidové, so špecifickým tvrdidlom 
- Rozpúšťadlo: voda 
- Hmotnostný pomer miešania 1 diel zložky A + 0,7 dielu
zložky B. 
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 28111-1: 
Zložka A = 1,06 ± 0,05 kg/l
Zložka B = 1,03 ± 0,05 kg/l
- Objemová hmotnosť zmesi (A+B) UNI EN ISO 28111-1:
1,05 ± 0,02 kg/l 
- Doba spracovateľnosti zmesi (A+B): približne 60 minút pri
teplote 20 °C. 
Zmes (A+B) nesmie byť použitá po uplynutí uvedenej doby,
a to ani v prípade, keď je ešte tekutá. 
- Lesklý vzhľad 
- Schnutie (pri 25 °C a 65% rel. vlhkosti): na dotyk v
priebehu 1 hodiny.
Povrch upravený týmto prípravkom je pochôdzny s
príslušnými návlekmi na obuv približne po 3 hodinách. 
Nasledujúca fáza natierania prípravkami pre povrchovú
úpravu TOP alebo TOP ART môže byť vykonaná najmenej
po 4 hodinách od aplikácie.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Dekoračný systém CONTINUO: viď pokyny uvedené v
technickej prílohe.
 
Podlahy z betónu CLS: 
- Uistite sa, že podklad je suchý, alebo že zrel najmenej 28
dní. 
- Skontrolujte stav uchovávania; prípadné praskliny a
priehlbiny môžu byť ošetrené špecifickými prípravkami. 
- Skontrolujte stav prípadných predchádzajúcich ošetrení.
Nedokonalo priliehajúce časti je potrebné odstrániť. 
- Nánosy prachu, smog, olej, mastnota a iné kontaminanty
je potrebné odstrániť vykefovaním alebo špeciálnymi
čistiacimi prostriedkami. 
- Po uschnutí povrchu aplikujte prípravok CONTINUO LINK

podľa uvedených pokynov.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: min. +8 °C / max. +45 °C 
Relatívna vlhkosť prostredia: < 85 % 
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +45 °C 
Vlhkosť podkladu: < 10 % 
- Náradie: štetka, valček so stredným vlasom, klasické
striekanie alebo striekanie Airless.
Prípravok získaný zo zmesi jedného balenia zložky A a
jedného balenia zložky B je obvykle potrebné rozriediť 2,1
litrom vody (riedenie 250 %) 
- Nepridávajte ďalšiu vodu, aby ste predĺžili dobu
spracovania. 
- Rozmiešajte (katalyzujte) a používajte po jednom balení
(zložka A + zložka B). 
- Počet vrstiev: 1 vrstva 
- Aby sa zabránilo tieňovaniu, aplikujte prípravok súvisle a
neprechádzajte štetkou alebo valčekom po povrchu, na
ktorý už bol prípravok aplikovaný a začal vytvárať súvislú
tenkú vrstvu. 
- Ihneď po použití umyte náradie vodou. 
- Orientačná výdatnosť: je výrazne ovplyvnená druhom
prekrývaného prípravku. Pre hladké povrchy so strednou
absorpčnou schopnosťou je možné pokryť 12-15 m2/l
jednej vrstvy (rozriedený prípravok), približne 35-40 m2
jednej vrstvy na jedno balenie
 
ZAFARBENIE
 
Prípravok je k dispozícii v bezfarebnom aj farebnom
vyhotovení. 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/j: dvojzložkové nátery na špeciálne konečné použitie
(základ voda): 140 g/l (2010)
Obsahuje max: 140 g/l VOC
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
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efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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