TECHNICKÝ LIST

SAKRET AK Grund

penetrace pod akrylátové barvy, ředidlo

Základní penetrační nátěr pod akrylátové barvy. Ředidlo akrylátových barev.
Oblast použití:
• pro stěny
• pro vnitřní i vnější prostředí
• pro ruční zpracování
• pro sjednocení a snížení nasákavosti všech savých podkladů
• lze použít i samostatně pro zpevnění povrchu
Složení materiálu:
Vodná akrylátová disperze s přídavkem aditiv, neobsahuje těžké kovy.
Technické vlastnosti:
objemová hmotnost
cca 1010 kg/m3

Spotřeba/vydatnost:
Požadavky na podklad:

Zpracování:
Aplikace:

Zajištění kvality:
Balení:
Likvidace obalu:
Způsob a doba skladování:

Bezpečnost:

První pomoc:

obsah netěkavých složek
min. 9,8 %
vzhled
mléčně bílý
teplota zpracování
+ 5 až 30°C
2
0,1 – 0,2 l/m – podle savosti podkladu a manipulaci s nářadím.
Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je
nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!
Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
Válečkem, štětcem, stříkáním.
Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetíratelný po 1 – 3 hod. (dle klimatických podmínek). Min. aplikační teplota je + 5°C, max. +30°C.
Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.
V kanystrech po 10 litrech.
Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.
Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně
od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Přepravovat pouze
při teplotách +5 až 35°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.
Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.
356/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé
účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci
omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah
dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv
a ochranné rukavice.
Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat
rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož
i uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení
se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.
Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.
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