
DVOJZLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ KONEČNÁ ÚPRAVA S OBSAHOM VODY, S NÍZKYM OBSAHOM PRCHAVÝCH
ORGANICKÝCH LÁTOK (VOC), URČENÁ PRE CEMENTOVÉ A KERAMICKÉ PODLAHY

Séria 876

PAVIFLOOR GL55

POPIS
 
Konečná úprava s malou hrúbkou, ideálna pre natieranie
cementových podláh a keramických povrchov skladov,
výrobných závodov a prostredí, ktoré vyžadujú vysokú
povrchovú tvrdosť, odolnosť voči oteru a namáhanie
prevádzkou vysokozdvižných vozíkov. Zloženie s nízkym
obsahom prchavých organických látok (VOC), bez
plastifikačných zložiek, ktoré umožňuje rýchlo znovu
používať natierané miestnosti. Vysoká odolnosť voči
čistiacim a hygienizačným prostriedkom, olejom a tukom.
Prípravok je v zhode s požiadavkami nar. ES 852/2004 pre
oblasť hygieny potravinárskych výrobkov.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľná v interiéri na:
- Povrchy z nového alebo už natieraného cementu
- Vápenné a cementové omietky
- Vodorovné a zvislé keramické povrchy
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
PAVIFLOOR GL55 je dvojzložkový prípravok. 
- Komponent A: epoxidová živica vo vodnom roztoku
- Komponent B: vytvrdzovacia účinná látka vo vodnom
roztoku
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 
Biely komponent A = 1,40±0,05 kg/l
Priesvitný komponent A = 1,27±0,05 kg/l
Komponent B = 1,05±0,05 kg/l
- Lesk v súlade s EN ISO 2813: 55±5, uhol čítania 60°,
pololesklý
- Doba spracovateľnosti pre 2,5l/1,5l balenia: 2 hodiny pri
20 °C; 1,5 hodiny pri 25 °C; 1 hodina pri 30 °C
- Doba spracovateľnosti pre 5l/3l balenia: 1,5 hodiny pri 20
°C; 1 hodina pri 25 °C; 45 min pri 30 °C 
- Schnutie (pri 25 °C pri 65% R. V.): na dotyk v priebehu 4
hodín; aplikácia ďalších náterov je možná po minimálne 24
hodinách a maximálne 48 hodinách.
- Klasifikácia Kvality vzduchu v miestnosti: A+ 
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda Bfl-s1
Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty,
a na aplikáciu na nehorľavý povrch. 
- V zhode so Systémom analýzy rizika a stanovení
kritických kontrolných bodov (HACCP) podľa požiadaviek
nar. ES 852/2004 
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Cementové podlahy:
- Uistite sa, že podklad je dokonale suchý a úplne vyzretý.
- Skontrolujte stav uchovávania. Povrch musí byť
konzistentný a nesmie mať tendenciu sa drobiť. V opačnom
prípade ho prerobte alebo skonsolidujte s použitím
špecifických prípravkov.
- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu. Diery, trhliny,
praskliny a prepadliny musia byť ošetrené prípravkami s
obsahom cementu.
- Skontrolujte stav predchádzajúcich náterov. Nedokonalo
priliehajúce časti je potrebné odstrániť.

- Okefovaním alebo umytím odstráňte nánosy prachu,
smogu a iných látok.
- Na čistý a suchý povrch aplikujte jednu vrstvu
epoxidového primeru CONTINUO LINK série 116 podľa
pokynov uvedených v technickom liste.
- Vykonajte aplikáciu prípravku PAVIFLOOR podľa
popísaných pokynov.
 
Povrchy z omietky:
- Uistite sa, že podklad zrel najmenej po dobu 28 dní.
- Skontrolujte stav uchovávania. Povrch musí byť
konzistentný. V opačnom prípade ho prerobte alebo
skonsolidujte s použitím špecifických prípravkov.
- Kefovaním alebo umytím odstráňte prípadné prítomné
soľné výkvety.
- V prípade prítomnosti starých náterov odstráňte
odlupujúce sa a nedokonalo priliehajúce časti, zatiaľ čo
vysoké vrstvy vápenných alebo temperových náterov musia
byť odstránené namočením povrchu dostatočne veľkým
množstvom vody a oškrabaním alebo použitím
vysokotlakovej umývačky.
- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu. Diery, trhliny,
praskliny a prepadliny môžu byť ošetrené prípravkom
BETOMARC 9450150 alebo RASAMIX 9440160, prípadne
prípravky s obsahom cementu.
- Obrúste zasadrované a zaplátané miesta brúsnym
papierom.
- Okefovaním odstráňte nánosy prachu, smogu a iných
látok.
- V prípade prítomnosti pliesní ošetrite povrch prípravkom
COMBAT 222 - čistiaci prostriedok 4810222 a prípravkom
COMBAT 333 - ozdravný prostriedok 4810333.
- Po uschnutí povrchu vykonajte aplikáciu prípravku
PAVIFLOOR podľa popísaných pokynov.
 
Keramické povrchy:
- Dôkladne očistite vodou a čistiacimi prípravkami a
odstráňte tak všetko, čo by mohlo zhoršiť priľnavosť.
- Po uschnutí povrchu vykonajte aplikáciu prípravku
PAVIFLOOR podľa popísaných pokynov.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +10 °C / Max. +30 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: < 75 %
Teplota podkladu: Min. +10 °C / Max. +30 °C
Vlhkosť podkladu: <5%
- Doby schnutia a spracovateľnosti sú výrazne ovplyvnené
teplotou: pri nízkych teplotách sa doby predlžujú, zatiaľ čo
pri vysokých teplotách sa skracujú.
- Orientačná spotreba: 8-10 m²/l na jednu vrstvu v prípade
aplikácie na hladké podklady s priemernou nasiakavosťou.
Na špecifickom podklade sa odporúča vykonať prípravnú
skúšku kvôli určeniu spotreby. 
- Spôsob aplikácie: 
Náradie: štetka, valček.
Počet vrstiev: 2.
Objemový pomer katalýzy: 1,6 dielu komponentu A + 1 diel
komponentu B
Získanú zmes (A+B) rozrieďte vodou na 20 % pre prvú
vrstvu a 10 % pre druhú vrstvu.
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Príklad prvej vrstvy: (2,5 l komponentu A + 1,5 l
komponentu B) pridajte 0,8 l vody.
Príklad druhej vrstvy: (2,5 l komponentu A + 1,5 l
komponentu B) pridajte 0,4 l vody.
- Nepridávajte ďalšiu vodu, aby ste predĺžili dobu
spracovateľnosti (Pot-life).
- Katalyzujte len množstvo potrebné pre aplikáciu každej
vrstvy.
- Rozmiešajte (katalyzujte) a používajte po jednom balení
(zložka A + zložka B). 
- Dôsledne dodržiavajte dobu i pomery miešania.
- Aby sa zabránilo tieňovaniu, aplikujte výrobok plynule a
neprechádzajte štetkou alebo valčekom po povrchoch, na
ktorých už bola vykonaná aplikácia, keď prípravok začne
vytvárať súvislú tenkú vrstvu.
- Ihneď po použití umyte náradie vodou. 
- Prípravok je možné aplikovať i viackrát, jednu vrstvu na
druhú. 
- Pred natieraním ďalšej vrstvy dodržte doby schnutia.
- Chemickú a mechanickú odolnosť je možné dosiahnuť po
7 dňoch od aplikácie.
 
ZAFARBENIE
 
Komponent A je k dispozícii v bielej verzii (0019) a vo verzii
priesvitného základu (0062); obidve verzie je možné miešať
s farebným odtieňom prostredníctvom systému merania
farebných odtieňov.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +10 °C
Produkt je vhodné použiť do 1 roku 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 s vysokou výkonnosťou (na
báze vody): 140 g/l (2010)
Obsahuje max.: 30 g/l VOC
 
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže
vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po
použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Dvojzložková epoxidová konečná úprava s obsahom vody
a s nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC)
pre cementové a keramické podlahy.
Aplikuje sa na už pripravené povrchy s dvojzložkovou
epoxidovou konečnou úpravou s obsahom vody
PAVIFLOOR GL55 série 876, najmenej v 2 vrstvách, s
minimálnou spotrebou 220 ml/m².
Dodanie a aplikácia materiálu ................. €/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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