Produktový list

Penetrační nátěr zelený
POPIS
Popis produktu

Jednosložkový koncentrovaný nátěr, ředitelný vodou, neobsahuje rozpouštědla

Aplikace

Použitelný pro všechny minerální podklady, např. beton, pórobeton, SDK a cemen‐
tovláknité desky, sádrové omítky, anhydritové potěry

Základní pojivo

Akrylátová disperze, ředitelné vodou

Vlastnosti

Vylučuje velmi nízké emise, rychleschnoucí, velmi dobrá přilnavost, váže prach, bez

Tento dokument je duševní vlastnictví firmy Lindner a firmy KONSTRUKTIS
DELTA s.r.o. (viz níže). Dokument nesmí být reprodukován bez souhlasu obou
výše uvedených firem, nesmí být dále neoprávněně používán, šířen a distri‐
buován pro obchodní účely nebo dáván k dispozici dalším osobám.

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

zápachu, voděodolný
Barva

Zelená

Povrch

Matný

GISCODE

M‐DF01

TECHNICKÁ DATA
Obsah pevných látek

45 % ± 1 %

Objem pevných látek

1.0 % ± 1 %

Hustota

cca 1,1 ± 0,1 g/ml

Viskozita při 20°C

cca 26 ± 2 s/4mm (DIN 53 211)

Teoretická spotřeba

Jedno balení 350 ml penetračního koncentrátu při rozředění 25 l vody
vystačí podle savosti podkladu na 30 ‐ 50 m2 nátěru

Skladování a přeprava

Skladování 6 měsíců v originálním uzavřeném suchém obalu
Skladování a přeprava při teplotách do 5°C
Chraňte před mrazem

PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ
Podklad (hrubá podlaha)

Podklad musí být čistý, suchý, zametený a nemastný. Volné částice jsou
odstraněny. Plocha by měla být důkladně očištěna.

Ředění

25 l vody : 0,350 l koncentrátu

Teplota

Teploty vhodné pro nanášení jsou uvedeny v montážním manuálu

Aplikace

Rozředěný koncentrát se nanáší kartáčem (válečkem) obvykle v jedné
vrstvě. Při kontrastních či hodně savých podkladech je někdy nutné
nanést penetraci ve dvou vrstvách.

Čištění nářadí

Ihned po použité očistit vodou, případně čistícím prostředkem
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Penetrační nátěr zelený
SLOŽENÍ
Styrén ‐ akryl ‐ kopolymer

cca 40 %

Voda

cca 55,5 %

Zelený pigment

cca 3,8 %

Polyoxyethylenehexadecylether

cca 0,7 %

BALENÍ
Láhev 350 ml

Tento dokument je duševní vlastnictví firmy Lindner a firmy KONSTRUKTIS
DELTA s.r.o. (viz níže). Dokument nesmí být reprodukován bez souhlasu obou
výše uvedených firem, nesmí být dále neoprávněně používán, šířen a distri‐
buován pro obchodní účely nebo dáván k dispozici dalším osobám.

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Ředí se v poměru 1 láhev koncentrátu (350 ml) : 70 lahví vody (25 l)

OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ
Informace v tomto listu představují současný stav našich znalostí a mají informovat o našich produktech
výrobky. Nemohou zaručit konkrétní vlastnosti nebo vhodnost použití pro konkrétní aplikaci. Kupujícími a
spotřebiteli je povinen sám nezávisle posoudit vhodnost našich produktů při použití v konkrétních situacích
podle požadavků, které pro ně vyplývají z platných podmínek.
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