
PRIĽNAVÝ PODKLAD PRE OBNOVU OBKLADAČIEK V KÚPEĽNIACH A V KUCHYNIACH

kód 4770006

PRO-LINK LISCIO

POPIS
 
Akrylový podklad, ideálny pre obnovenie estetického
vzhľadu keramických povrchov. Vytvára kotviaci podklad
pre hladké, prelakovateľné spojenie, so syntetickými
dekoratívnymi povrchovými úpravami, nástennými
smaltami a smaltami s obsahom vody. 
Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou na keramické
obklady ako sú obkladačky, gres, mozaiky a podobné, ako
aj PVC.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľný na:
- Obtiažne hladké povrchy: obkladačky, mozaiky, gres a
PVC.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: akrylový polymér
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri: A 
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 8600 ± 500 cps pri 25
°C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalší náter po 4 hodinách a
nie neskoršie ako po 48 hodinách.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Vnútorné povrchy:
- Dôkladne očistite vodou a čistiacimi prípravkami a
odstráňte tak všetko, čo by mohlo zhoršiť priľnavosť. 
- Uistite sa, že podklad je riadne vyschnutý a aplikujte
prípravok podľa pokynov.
- Systém konečnej úpravy aplikujte v priebehu
nasledujúcich 4 až 48 hodín.
 
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: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody
alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Po aplikácii je nutné chrániť povrchy v exteriéri pred
dažďom a vlhkosťou až do úplného zaschnutia produktu.
- Náradie: štetec, valček.
- Produkt pred aplikáciou premiešať.
- Riedenie: pripravený na použitie alebo zriediť vodou max.
10 %.
- Počet vrstiev: 1-2.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 15-20 m2/l. Vzhľadom na zvláštny typ
povrchu, ktorý je už obložený, je vhodné vykonať praktickú
skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je dostupný biely a nie je možné ho farbiť.

 
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
 
Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery (na vodnej báze): 140 g/l
(2010)
Obsahuje maximálne: 140 g/l VOC
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; popoužití 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.
 
HESLO TEXTU
 
Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, produktu
PRO-LINK LISCIO kód 4770006, lepivého základu pre
keramické obklady, na báze akrylových polymérov, v jedinej
vrstve, v množstvách stanovených savosťou podkladu.
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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