
TEKUTÁ NEPREMOKAVÁ MEMBRÁNA PRE EXTERIÉRY

Séria 437

GUAMARC TT100

POPIS
 
GUAMARC TT100 je tekutý jednozložkový farebný plášť
pre dodanie nepremokavých vlastností v exteriéri.
Prostriedok pripravený na použitie po zaschnutí vytvára
súvislú a nepremokavú membránu, odolnú voči
ultrafialovému žiareniu, atmosférickým vplyvom a stojacej
vode.
Syntetické živice vo vodnej disperzii, z ktorých sa skladá,
poskytujú filmu GUAMARC TT100 vysokú pružnosť,
schopnú odolávať prípadnému rozťahovaniu podkladu.
GUAMARC TT100 je ideálny na ošetrovanie
horizontálnych, naklonených alebo vertikálnych povrchov,
ako sú rovné strechy, staré asfaltové plášte, terasy,
balkóny a rímsy. 
Zaručuje možnosť chôdze po povrchu, kde je to potrebné
pre bežnú údržbu.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný na:
- betón
- vláknitý cement
- asfaltové plášte
- cementové potery
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: syntetické elastomérové polyméry vo
vodnej disperzii.
- Rozpúšťadlo: voda.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,35 ± 0,10 kg/l
.
- Viskozita UNI 8902: 100000 ± 10000 cps pri 25 °C
(rotačný viskozimeter Brookfield)
- Predĺženie % pri zlomení DIN 53504: >300%
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): úplné do
hĺbky po asi 48 hodinách (môže kolísať podľa hrúbky),
možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po asi 12-16 hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Betón a cementové potery:
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a úplne vyzretý.
- Skontrolovať zachovalosť. Povrch musí byť súdržný a
nesmie sa drobiť. V opačnom prípade vykonať obnovu
alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov. 
- Vyrovnať nerovnosti podkladu. Diery, praskliny, pukliny a
preliačiny je možné ošetriť pomocou produktov na báze
cementu. 
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania alebo umytia. 
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch pomocou COMBAT 222
Detergente 4810222 (pritom dbajte na to, aby ste po použití
dobre opláchli vodou) a pomocou COMBAT 333 Risanante
4810333.
- Skontrolovať stav prípadných predchádzajúcich náterov.
Nedokonale priľnuté časti sa musia odstrániť.
- Na suchom podklade zafixovať povrch jednou vrstvou
stenový fixačný izolačný prostriedok s rozpúšťadlom
ISOMARC 4410111.
- Naniesť aspoň dve vrstvy GUAMARC TT100, pričom
dbajte na dosiahnutie spotreby asi 1-1,2 l/m2 na celú
prácu.
 
Asfaltové plášte:

- Skontrolovať zachovalosť. Vykonať prípadné opravy
lokálnych poškodení.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania alebo umytia. 
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch pomocou COMBAT 222
Detergente 4810222 4810222 (pritom dbajte na to, aby ste
po použití dobre opláchli vodou) a pomocou COMBAT 333
Risanante 4810333. 
- Skontrolovať stav prípadných predchádzajúcich náterov.
Nedokonale priľnuté časti sa musia odstrániť.
- Na suchom podklade zafixovať povrch jednou vrstvou
stenový fixačný izolačný prostriedok s rozpúšťadlom
ISOMARC 4410111.
- Naniesť aspoň dve vrstvy GUAMARC TT100, pričom
dbajte na dosiahnutie spotreby asi 0,6-0,8 l/m2 na celú
prácu.
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <4%
- Náradie: štetec, valček s dlhým vlasom, airless.
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: aspoň 2.
- Približná výdatnosť pri dvoch vrstvách: 
1-1,2 l/m2 na betóne
0,6-0,8 l/m2 na asfaltových plášťoch
Výdatnosť môže kolísať v závislosti od podmienok
podkladu.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Dodržiavať časy zasychania pred nanesením ďalšej
vrstvy.
Obmedzenie použitia:
- zvyšková vlhkosť podkladu musí byť nižšia ako 4 %,
- nenanášať na podklady vystavené vzlínajúcej vlhkosti,
- nenanášať pri výskyte povrchovej zrazenej vody,
- nenanášať v prípade blížiaceho sa dažďa. Po nanesení
musia byť povrchy v exteriéri chránené pred dažďom a
vlhkosťou až do úplného vyschnutia produktu, ku ktorému
obvykle (pri 20 °C) dôjde po asi 48 hodinách,
- nenanášať na nedávno realizovaný decht alebo asfalt, aby
sa zabránilo uvoľňovaniu olejov alebo zmäkčovadiel,
- prípadné spoje sa ošetria samostatne a pred
nepremokavou úpravou.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je dostupný v bielej, červenej a sivej farbe.
Bielu je možné prifarbovať univerzálnymi farbiacimi
hmotami Tónovacieho systému Marcromie.
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
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GUAMARC TT100

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES) 
Kat. A/i: špeciálne jednozložkové náterové látky (na vodnej
báze): 140 g/l (2010)
GUAMARC TT100 obsahuje maximálne: 140 g/l VOC
 
Nevyžaduje označenie stupňa nebezpečnosti v zmysle
platných normatívnych požiadaviek. Produkt musí byť
používaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a
hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného
odpadu, nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so
zvláštnym odpadom. Skladujte mimo dosahu detí. Pri požití
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo
štítok. Nevylievajte zvyšky produktu do kanalizácie,
povrchových vodných tokov a spodných vôd.
Viac informácií nájdete v Karte bezpečnostných údajov
produktu.
 
HESLO TEXTU
 
Tekutá nepremokavá membrána pre exteriéry.
Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, tekutého
jednozložkového farebného plášťa GUAMARC TT100 séria
437 na báze syntetických polymérov vo vodnej disperzii, v
aspoň dvoch vrstvách v stanovených množstvách.
Dodávka a pokládka materiálu .................€ na m2.

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
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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