SCH 02.0012

Datum revize: 23.02.2009

PENECO FROST
Akrylátový penetrátor na práci za snížených teplot
Akrylátový penetrátor je určen pro práci za nízkých teplot od –5o C jako první nátěr všech
savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými fasádními barvami,
omítkovinami nebo interiérovými barvami při jejich aplikaci na sádrokarton a veškeré savé
stavební materiály. Dodává se v aplikační konzistenci. Lze jej použít i samostatně pro
zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.
Schválení:
Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek
bylo vydáno prohlášení o shodě.
Složení:
Vodná akrylátová disperze s přídavkem aditiv, neobsahuje těžké kovy.
Parametry:
objemová hmotnost
1010 kg/m3 ,
obsah netěkavých složek
min 10%,
vzhled
mléčně bílý.
Příprava povrchu: Podklad musí být soudržný, čistý, suchý a prost solí a nové omítky vyzrálé v celé tloušťce.
Staré malířské nátěry musí být odstraněny. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!
Aplikace:
Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 0°C a relativní vlhkosti 65% je
penetrační nátěr přetíratelný po 12 hodinách. Minimální aplikační teplota je –5°C, maximální
+25°C. Nátěr lze provádět pouze tehdy není-li teplota podkladu a vzduchu nižší než –5°C.
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 vodou.
Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998
Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na
pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní
přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo
dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
První pomoc: 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.
Požárně technická charakteristika: Výrobek je hořlavá kapalina IV. tř. nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65
0201.
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.
Použití:

