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VERFUGUNGSHILFE
VERFUGUNGSHILFE

Prostředek pro snížení nasákavosti před hydrofobizací velmi savých materiálů a
pro velkoplošnou hydrofobizaci méně savých povrchů.
POPIS:

NÁVOD K POUŽITÍ:

VERFUGUNGSHILFE je vodou ředitelná impregnace na
bázi silan / siloxanu a vytváří s vodou mikroemulzi.
Slouží pro předběžnou impregnaci vysoce savých
podkladů, zabraňuje ulpívání zbytků injektáže nebo další
základní ochraně.
Je ideální pro hydrofobizaci velkých ploch. Produkt lze
aplikovat na čerstvě položené podlahy.
Po vyschnutí je povrch zdravotně nezávadný ve styku
s potravinami. Nesmekavý, beze změny barvy a
struktury materiálu, bez změny difúze vodních par
(prodyšný), odolný vůči UV záření.

OBLASTI POUŽITÍ:

Zředěný aplikační roztok VERFUGUNGSHILFE zůstává
stabilní a lze jej skladovat. Není nutné jej spotřebovat
v den zředění.
Obecně se dobrých výsledků dosáhne, když se
VERFUGUNGSHILFE používá v ředění 1:15 až 1:20.
Ředí se pitnou vodou.
Materiál, který má být ošetřen, musí být opticky suchý.
Aplikace by měla být provedena 3-4 krát postřikem
nízkým tlakem (nesmíse tvořit mlhovina), ještě „mokré
na mokré“ do nasycení povrchu stavebního materiálu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je materiál příliš nasycený, může
způsobit odlupování nevsáklé vrstvy nebo ke vzniku
šmouh a pruhů.

Všechny savé přírodní i umělé kameny ve vnitřních i
venkovních prostorách.

SPOTŘEBA:

VLASTNOSTI:

Složení: Alkylalkoxsilsan, siloxanová emulze
Hustota: 1,0 g/cm3

V závislosti na savosti povrchu 500 až 800 g / m2
(přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na
konkrétním povrchu).

HYGIENA A BEZPEČNOST:

BALENÍ:

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

SKLADOVÁNÍ:
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře
větraném místě při teplotě od -10°C do +30°C. Chraňte
před přímým slunečním zářením.
Skladovatelnost nejméně 6 měsíců od data výroby.
Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je
nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku
účinnosti.

Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro 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 Made in Germany

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

Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK

telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo

