Penetrace OKAMUL VS 02





pro savé i nesavé podklady
neobsahuje rozpouštědla, velmi nízké emise škodlivin
velmi rychle schnoucí
výborná přilnavost k podkladu

Vlastnosti a použití
Penetrace bez rozpouštědla, pro přípravu savých i nesavých
podkladů, také na staré, pevné, nerozpustné zbytky starých
lepidel.
Není vhodný pro vodou rozpustná lepidla na bázi siřičitých
louhů a bitumenová lepidla.
Technické údaje
Barva
Použití
Min. teplota podlahy
Doba schnutí *

Podlahové vytápění
Označení podle
GefStoffV
GISCODE
EMICODE
Skladování

šeříková
interiér
+17C
0,5 – 3 hodiny
dřevěné podklady 24 hodin
anhydritové a suché potěry min. 24 hodin
pokud se provádí stěrka Servoalpha AF
1000 nebo FA 3000- jakmile je pochozí
vhodný
nepodléhá označovací povinnosti
D 1 – podle TRGS 610
EC 1plus podle GEV
chránit před mrazem,
skladovatelnost 12 měsíců

při 20C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto
hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu
je prodlužují.
*

Příprava podkladu
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN
18 365 popřípadě DIN 18 356. Podklad je třeba nejprve ošetřit
podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava
podkladu“, a podle technického listu TKB-8.
Zpracování
Okamul VS 02 nanášejte na podklad pomocí válečku nebo
štětkou. Zamezte vzniku kaluží a silných nánosů. Při aplikaci na
anhydritové nebo cementové potěry zřeďte Okamul VS 02
vodou v poměru 1:1 podle savosti potěru.
Další práce začněte provádět teprve po úplném zaschnutí.
Používejte výrobky Kiesel, aby byla zajištěna systémová
skladba podlahy.

Čištění
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.
Spotřeba
100 – 150 g/m2
Upozornění
Uvedené údaje a návrhy na zpracování našich výrobků jsou založeny
na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny.
Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti
ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě, ani řádné
zpracování materiálu, nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce.
Doporučujeme provést zkušební vzorek.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání
platnost.

Balení
60 x 10 kg plastové kanystry
Stav
10/2013

číslo výrobku
40012

