SCH 02.0011

Datum revize: 23.02.2009

PENECO EXTRA R
Akrylátový penetrátor s hloubkovým účinkem-rozpouštědlový
Použití:

Pro svou dobrou pronikací schopnost je disperzní penetrátor PENECO EXTRA určen jako
základní nátěr všech betonových povrchů pod ochranné barvy na betonové konstrukce
ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelační stěrky a izolační stěrky jako
WETISOL, PROISOL apod.. Nátěr je hydrofobní a může být dále použit pro přípravu povrchů
pod veškeré akrylátové barvy a i samostatně pro zamezení průniku vody do betonů dvojnásobný nátěr snižuje průnik CO2.
Upozornění:
Výrobek nesmí být použit pro ředění disperzních barev.
Schválení:
Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek
bylo vydáno prohlášení o shodě.
Složení:
Roztok čistého akrylátového pojiva v xylenu a toluenu - neobsahuje těžké kovy.
Nebezpečná látka: Benzinová frakce (ropná) CAS. 64742-82-1
Parametry:
hmotnost
810 kg/m3
TOC = 0,765 kg/kg
sušina
10 obj. %
VOC = 0,9 kg/kg
vzhled
čirá kapalina.
Příprava povrchu: Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez obsahu solí, staré nepřilnavé nátěry musí být
odstraněny, starší betonové konstrukce omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu. Všechny
nenatírané povrchy důkladně zakrýt!
Aplikace:
Nanáší se v jedné, popřípadě dvou vrstvách, má-li sloužit jako finální nátěr. Při teplotě
vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetiratelný po 24
hodinách. Minimální aplikační teplota není omezena.
Způsob nanášení: Válečkem, štětcem, stříkáním.
Spotřeba:
0,1-0,2 l/m2 - podle savosti podkladu.
Ředění:
Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
Údržba:
Pomůcky po skončení práce omýt ředidly S 6005 nebo S 6006.
Hygiena a bezpečnost práce: Kapalný výrobek má dráždivé účinky na oči, pokožku a sliznice. Nelze vyloučit
vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce
vodou a ošetřit regeneračním krémem. Používat vhodné ochranné pomůcky k ochraně kůže,
očí a dýchacích cest.
Klasifikace přípravku: Hořlavý, Xn – zdraví škodlivý
R věty: R 10
Hořlavý
R65
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
S věty: S 2
Uchovávejte mimo dosah dětí
S 23
Nevdechujte páry
S 24
Zamezte styku s kůží
S 43
V případě požáru použijte vzduchovou hasící pěnu, hasící prášek
nebo CO2. Voda je vhodná pouze na ochlazování.
S 61
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciálni pokyny
nebo bezp. listy
S 62
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo
dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Nevylévejte do kanalizace. Zamezte styku s očima.
Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže (po vstříknutí do oka, po vdechnutí aerosolu), v případě požití
nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.Při nadýchání
dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při
nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. Při bezvědomí stabilizovat
na boku a vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží odložit potřísněný oděv. Kůži omýt
velkým množstvím vody, popř. mýdlem nebo jiným obdobným šetrným mycím prostředkem.
Po umytí ošetřit vhodným regeneračním krémem. Nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla. Při
zasažení očí ihned promývat proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledat
lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa vodou , dát vypít asi 1/4 až 1/2 l vody.
Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Zajistit klid, teplo.
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Požárně technická charakteristika: Výrobek je hořlavá kapalina II. tř. nebezpečnosti ve smyslu ČSN
650201.
Skladování:
Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 0 - 20°C. Maximální
skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.
Balení:
5 a 10 l
Přeprava:
Přepravovat pouze při teplotách od 0 °C do +25°C.

