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Technický list
ADLER Beton-Siegel

42700 ff

Popis výrobku

Vodouriediteľný jednokomponentný „uzatvárač“ pre interiér.

Zvláštne vlastnosti

odolný voči oleju podľa DIN 53168

Oblasť použitia

podlahy v pivniciach, schodištia,vane na vykurovacie oleje
Pre garáže a priemyselné podlahy sa odporúča ADLER 2K-EpoxiBeschichtung!

Spôsob aplikácie

natieranie (akrylátový štetec)
valčekovanie (valček s krátkym vlasom)

Príprava podkladu

Mastné alebo olejovité znečistenia dôkladne odstrániť, obzvlášť hladké
potery (spečence) zdrsniť, resp.obrúsiť, aby sa dosiahla lepšia priľnavosť.
Pieskovitý podklad preupraviť s ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar
(vodouriediteľným).Čas sušenia cca 5 hodín

Základovanie

1x s ADLER Beton-Siegel, zriedený max. 10%.

Krycí náter

1x s ADLER Beton-Siegel neriedený

Riedenie

vodou

Teplota spracovania
a objektová teplota

nie menej ako 10 °C
Vysoká vzdušná vlhkosť a /alebo nízke teploty predlžujú dobu schnutia.

Čas schnutia

pretierateľný
Pochôdzny

Pracovné náradie

Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť s ADLER
Abbeizer.

Výdatnosť

6 – 8 m2/l na náter

Balenie

750 ml, 3l, 9l

Skladovanie

v chlade , ale bez mrazu

Trvanlivosť

3 roky v originálne uzavretých obaloch

Farebné odtiene

Kieselgrau (kremíková sivá )
Graubeige (Sivobéžová)
Betongrau (Betónová šedá )

Bezpečnostné pokyny

Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!

po cca 3 hodinách
po cca 5 hodinách

42700 ( báza)
42701
42706

Aj pri spracovaní produktov s nízkym obsahom škodlivín je potrebné
dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia

Prosím obráťte

03-92
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ADLER Beton-Siegel

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a
s oblasťami použitia. , preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového
listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

