NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO
MODIFIKÁTOR PRE ODVLHČOVACIE OMIETKY
kód 0700250
POPIS

vhodných teplotných podmienkach.

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je modifikátor pre
omietky na báze cementov a vápna, odolný voči
zmydelňovaniu, veľmi lepivý, schopný dodať malte lepšiu
priľnavosť na podklad a väčšiu nepriepustnosť

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

INFORMÁCIE O POUŽITÍ
NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO je určený na
zväčšenie priľnavosti spojovacieho nástreku NEPTUNUS
INTONACO DEUMIDIFICANTE kód 9480170.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: modifikovaná akrylová živica
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
- Vzhľad: mliečnatá kvapalina.
PRÍPRAVA PODKLADU
Múrové podklady:
- Múr musí byť úplne zbavený omietky.
- Pri výskyte vlhkosti odstrániť vrstvu starej omietky až do
približne pol metra nad viditeľným pruhom vlhkosti.
- Odstrániť prípadné opadávajúce časti a/alebo soľné
povlakypomocou kefovania a umývania vodou, prednostne
s použitím vodného striekacieho zariadenia.
- Na suchý podklad naniesť jednu vrstvu NEPTUNUS
ANTISALE kód 0700240 podľa spôsobov príslušného
technického listu.
- Počkať 24 hodín, potom aplikovať spojovací nástrek
s NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170
s prímesou NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. 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. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať
iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami
okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade
požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok.
Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov
alebo do okolia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
------

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.

NÁVOD NA POUŽITIE
Podmienky prostredia a podkladu: Teplota prostredia: Min.
+8 °C / Max. +35 °C. Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max.
+35 °C. Spôsoby aplikácie:
- Zmiešať 25 kg vrece NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE kód 9480170 s 5 l NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 a pridať 1 liter vody.
Miešať 1 minútu s mechanickým miešadlom, aby sa
systém správne homogenizoval. Zmes musí byť veľmi
tekutá a aplikuje sa ahadzovaním (pomocou murárskej
lyžice) na stenu tak, aby nebola úplne pokrytá.
- Po 1 hodine od nahodenia, keď bude tvrdší, ale nie úplne
vytvrdnutý,
aplikovať
NEPTUNUS
INTONACO
DEUMIDIFICANTE kód 9480170 ako prvú omietku.
ZAFARBENIE
----USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
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