INFORMACJE O PRODUKCIE

COVIL AUFBRENN-STOP

Nr art. 681

Specjalna warstwa podk adowa

CIWO CI:
rodek bezrozpuszczalnikowy do gruntowania pod y o silnych w ciwo ciach ch onnych,
wyprodukowany na bazie polimerów mieszanych z wod .
Tworzywo: wodny rodek zapobiegaj cy odparzeniom, niezawieraj cy rozpuszczalnika, na bazie
polimerów rozcie czanych wod , do stosowania zarówno wewn trz pomieszcze , jak
i na zewn trz.
Zapobiega odparzeniom tynku na pod ach o silnych lub ró nej mocy w ciwo ciach ch onnych, jak
gazobeton, mur ceglany, mur mieszany, beton itd.
COVIL AUFBRENN-STOP jest wodorozpuszczalny, o niskiej emisji, s abym zapachu i
bezrozpuszczalnikowy. Produkt wnika g boko w pod e ch onne i przystosowuje si do pod ych o
ró nych w ciwo ciach ch onnych.

ZASTOSOWANIE:
Pod e musi by czyste, suche, wolne od przemarzania, bez rodków antyadhezyjnych, silikonu oraz
innych pozosta ci. Przed u yciem usun wszystkie lu ne elementy!
Roztwór gotowy do przyrz dzenia nanie przy u yciu p dzla lub metod natryskow bez
rozcie czania, a w przypadku pod y o s abych w ciwo ciach ch onnych w rozcie czeniu z wod w
proporcji nie wi kszej ni 1:1.
Temperatura przyrz dzania nie powinna spa poni ej 5 C, to samo dotyczy temperatury pod a.

DANE TECHNICZNE:
Sk adniki: dyspersja polimerowa, pigmenty, dodatki uszlachetniaj ce [modyfikuj ce], woda.
Rozcie czanie z wod w proporcji nie wi kszej, ni 5-10%.
sto : ok. 1,0 g/cm3
Kolor/wygl d: tawy
Przygotowanie: przy pomocy p dzla, w ciwych urz dze natryskuj cych.
Temperatura przygotowania: nie schodzi poni ej +5 C.
Zu ycie w zale no ci od ch onno ci pod a: ok. 150-300 ml/m2.
Wysychanie: po up ywie 8 h w temperaturze 20 C i 65% wzgl dnej wilgotno ci powietrza z
mo liwo ci przerobienia.
Magazynowanie: w zimnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
Rozporz dzenie o substancjach niebezpiecznych: nie dotyczy
Informacje dotycz ce transportowania: nie jest to towar niebezpieczny
Produkt ten zawiera: < 30 g/l lotnych zanieczyszcze organicznych VOC
Usuwanie/utylizacja: opakowanie opró nione z resztek odda od recyclingu.

