
ACRISYL KP 1,2

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Produkt może być nakładany na:
- Powierzchnie z powłoką termiczną. 
- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych. 
- Powierzchnie betonowe.
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche,
zwarte, chłonne i spójne. 
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach
chłonnych. 
Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie
'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.
Nie stosować na świeżych i zasadniczo zasadowych
podłożach - zaczekać aż osiągną one odpowiednią
dojrzałość, co zazwyczaj następuje po czterech tygodniach.
 
BARWIENIE
 
Barwienie wykonywane jest w oparciu o System Barwienia.
Produkt można ponadto barwić barwnikami COLORADO
seria 548.
W przypadku używania różnych partii produkcyjnych,
zaleca się wymieszać je ze sobą, aby uniknąć
nieznacznych różnic tonacji.
W przypadku prac na zewnątrz dobrą praktyką jest
stosowanie materiału z tej samej partii od naroża do
naroża. W przypadku prac, które z niezależnych od
wykonawcy przyczyn wymagać będą kontynuowania
pokrywania ściany produktem z nowej partii, nie
wykonywać równego połączenia barw. Do łączenia
wykorzystać ewentualne przerwy w ciągłości powierzchni,
profile, naroża, kable itp.
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/c: Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym: 40 g/l
(2010)
Zawiera maks.: 40 g/l LZO
 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
Produkt powinien być transportowany, stosowany i
przechowywany z przestrzeganiem obwiązujących
przepisów BHP. Pozostałości produktu pozostawić do
wyschnięcia, a następnie traktować jak odpady specjalne.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz karta
charakterystyki.

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą
naukowo-techniczną oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może
ponosić żadnej

odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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