
Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: AQUASTOP U - Impregnat do betonu uniwersalny budowlany

Roztwór Ŝywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków modyfikujących.

Opis produktu:

Preparat charakteryzuje się doskonałymi parametrami uŜytkowymi. Zabezpiecza powierzchnie przed nadmiernym ścieraniem
i porastaniem mchami. Zapewnia oddychanie podłoŜa. Chroni przed utratą koloru oraz podkreśla intensywność barwy podłoŜa (efekt 
"mokrego kamienia"). Impregnowana powierzchnia jest odporna na działanie promieniowania UV.

Sposób uŜycia:

1. Przygotowanie powierzchni:
    PodłoŜe musi być suche i czyste. Usunąć stare wymalowania „Zmywaczem starych powłok lakierowych” DRAGON,
    mchy, porosty np. preparatem "Glonex" DRAGON, kurz, luźne elementy itp. ŚwieŜe podłoŜa muszą być sezonowane 
    przez około 3 - 4 tygodnie, aŜ do pełnego wysuszenia. Zabezpieczyć elementy drewniane i szyby przed pobrudzeniem. 
    Wypełnić szczeliny i inne ubytki np. "Masą szpachlową" DRAGON.
2. Narzędzia:
    Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem. 
3. Temperatura podczas wykonywania prac:
    Prace prowadzić w temperaturze od +5*C do +25*C (temp. powietrza, podłoŜa oraz impregnowanych elementów).
4. Zalecenia: 
    Nakładać impregnat dwukrotnie metodą "mokre na mokre". Zaleca się wypróbować impregnat na mało widocznym 
    elemencie.  W zaleŜności od typu i umiejscowienia zabezpieczanej powierzchni zaleca się ponowienie impregnacji po 
    ok. 2-3 latach. 
5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:
    Zabrudzone narzędzia i świeŜe plamy czyścić "Rozcieńczalnikiem Uniwersalnym" lub "Płynem do czyszczenia 
    pędzli" DRAGON.
6. Rozcieńczanie:
    Nie zaleca się rozcieńczania impregnatu.
7. Ograniczenia i uwagi:
    Nie stosować preparatu na rozgrzane powierzchnie.

Pozostałe informacje:

ZN-20S-AUOkres waŜności: Norma:2 lata

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do impregnacji hydrofobizującej czyli do zabezpieczania przed wilgocią powierzchni porowatych takich jak: nie 
glazurowany klinkier, kamień naturalny, kostki i płyty brukowe, płytki ceramiczne, cegły, beton, podłoŜa cementowo-wapienne, nie 
polerowany granit i marmur, piaskowiec, dachówki ceramiczne (nie szkliwione oraz nie angobowane) i betonowe. Nie naleŜy stosować do 
powierzchni nieporowatych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:  

Kolor - bezbarwny;
Gęstość - 0,77 kg/L;
Wydajność silnie zaleŜy od rodzaju i chłonności podłoŜa.
Czas schnięcia - około 2 godziny;

Kod kreskowy GramaturaKod Opakowanie

Ilość

Cecha w op. zb. w warstwie warstw na palecie

Gramatury, opakowania itp.

1 l5903649007599AU01ME 72 6 43212opak. metalowe lekkie

5 l5903649007537AU50ME 33 5 165-opak. metalowe lekkie

20 l5903649007544AU20ME 11 3 33-opak. metalowe lekkie

200 l5903649007551AU200 2 1 2-bęben metalowy

luzem (L)AULUZ 0 0 0-opakowanie odbiorcy
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Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach od 0*C do +25*C. 
Chronić przed dziećmi.
Pozostałe uwagi:
Pomieszczenie po zakończeniu prac naleŜy intensywnie wietrzyć aŜ do zaniku charakterystycznego zapachu.

Aquastop - impregnat 
uniwersalny - 1 L

Aquastop - impregnat 
uniwersalny - 5 L
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