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NATRON
Natronwasserglas

Sodné vodní sklo pro zpevnění minerálních stavebních povrchů.
Vodou ředitelný koncentrát, bez rozpouštědel.
POPIS:

NÁVOD K POUŽITÍ:

NATRON je zpevňující látka pro savé, minerální a také
alkalické povrchy, jako např. beton a vápeno-pískovec,
přírodní kámen a cihla, stejně jako pro minerální barvy a
omítky.

Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l

Zředěný roztok zpracujte nejdéle do 12 hodin od
smíchání.
Aplikace se provádí na opticky suchý povrch obvykle
3-4krát ještě „vlhké na vlhké“ nízkým tlakem (nesmí
vznikat při stříkání mlhovina), do nasycení povrchu.
Doporučená metoda aplikace je „poléváním“ povrchu,
na povrchu nesmí zůstat kaluže.
Pro ředění NATRONu používejte pitnou vodu.
Obecně lze dobrých výsledků dosáhnout při ředění 1:1
až 1:5 pitnou vodou.

SKLADOVÁNÍ:

SPOTŘEBA:

Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře
větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením
a mrazem. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami
nad +30°C.
Skladovatelnost nejméně 12 měsíců od data výroby.
Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je
nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku
účinnosti.

V závislosti na savosti povrchu.
Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na
konkrétním povrchu.

VLASTNOSTI:

Složení: křemičitan sodný

BALENÍ:

HYGIENA A BEZPEČNOST:
Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči
dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné
brýle (doporučen obličejový štít).
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah
dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který
má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody
způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu

Výhradní zastoupení v ČR a SR : BIOTEC a. s.,
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