
Velmi kvalitní hydrofobní roztok ve vodné fázi, vytváří povrchový film, založený
na silikon-akrylové pryskyřici.

POPIS :
SCALPFUGE ACRYL je určen k ochraně střešních
tašek, betonových a cementovláknitých desek,
betonů, apod. SCALPFUGE ACRYL lze aplikovat na
stěny i fasády.
SCALPFUGE ACRYL zajišťuje odolný saténový povrch.

VÝHODY :
▪ přípravek nové generace na vodní bázi
▪ prostředek je ekologický
▪ vytváří porézní mikro ochranný film
▪ neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu
▪ není klasifikován jako nebezpečný
▪ nesnižuje paropropustnost ošetřeného povrchu
▪ lze jej aplikovat i na mírně vlhké podklady
▪ omezuje tvorbu mikroorganismů
▪ nemá žádná omezení při jeho přepravě

VLASTNOSTI :
▪ přípravek vyrobený na bázi akryl-silikonové pryskyřice

ve vodné fázi
▪ bílá kapalina mléčné konzistence
▪ hustota při 20°C je 1 g/cm3

▪ pH 11
▪ chraňte před mrazem – nesmí zmrznout!
▪ přípravek je nehořlavý

BALENÍ :
v  5 lt a 20 lt PE  kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu. Nesmí zmrznout!

NÁŘADÍ :
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. ředění : SCALPFUGE ACRYL nikdy neřeďte vodou.
Přípravek se používá v koncentraci, jak byl dodán. Chraňte
okolní povrchy, které nemají být ošetřeny, před kontaktem
s roztokem vhodným zakrytím.
2. doporučené nanášení : válečkem, ručním postřikovačem
nebo bezvzduchým stříkacím zařízením (airlessem).
3. způsob použití : SCALPFUGE ACRYL pořádně zamíchejte,
pak směrem zezdola nahoru nanášejte rovnoměrnou vrstvu
až do saturace podkladu. Nanášejte v jedné nebo dvou
vrstvách dle hrubosti a savosti povrchu s přestávkou 1
hodiny. Dbejte na to, aby nevznikly stékance – ty by mohly
zůstat viditelné. Před prací se vždy přesvědčte, že povrch je
čistý. Doporučuje se nanášet na suchý povrch (lepší saturace
a výsledek hydrofobizace), ve výjimečných případech jej lze
aplikovat i na mírně vlhký podklad.
4. doba působení : jedná se o přípravek, který impregnuje
podklad. Hydrofobní účinek bude zřetelný až přípravek
dokonale zaschne (v případe SCALPFUGE ACRYL po 1 až
několika hodinách.
5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a
50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům
při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.
Neaplikujte při teplotách podkladu pod +5°C!
6. spotřeba : silně závisí na hrubosti a savosti podkladu,
průměrná spotřeba je 300 g/m2

HYGIENA  A BEZPEČNOST :
Přípravek  není klasifikován jako nebezpečný dle  Nařízení EP a
Rady (ES)  č. 1907/2006.
Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu
přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte
hojně vodou. Zabraňte úniku do životního prostředí.
Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.
Bližší informace ro bezpečné použití a zacházení s přípravkem jsou
uvedeny v bezpečnostním listu.

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.

SCALPFUGE ACRYL

  Výhradní zastoupení v ČR : 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

zpracováno v lednu 2018– nahrazuje předchozí verze

Vyrábí : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavilons sous Bois - FRANCE
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