
Velmi kvalitní hydrofobní roztok v rozpouštědlové fázi, neobsahuje silikon,
netvoří film, založený na bázi organokovových sloučenin.

POPIS :
SCALPFUGE 35 je určen především k ochraně stěn a
fasád. Používá se pro vodoodpudivost savých povrchů
- minerálních omítek a nátěrů, kamene, cihel,
mramoru, betonu, dlaždic, břidlice, vláknitého
cementu, vápenných omítek.

VÝHODY :
▪ velmi výrazný perličkový efekt
▪ neobsahuje silikon
▪ mikropórézní
▪ nemění vzhled ošetřeného povrchu
▪ velmi vysoká účinnost
▪ je přetíratelný rozpouštědlovými barvami
▪ lze jej nanášet stříkáním

VLASTNOSTI :
▪ přípravek v rozpouštědlové fázi
▪ čirá bezbarvá kapalina
▪ hustota při 20°C je 0,78 g/cm3

▪ nemrznoucí
▪ bod vzplanutí  38°C

BALENÍ :
v  5 lt a 30 lt HDPE  kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu. Nesmí zmrznout!

NÁŘADÍ :
Nářadí očistěte ihned po použití lakovým benzínem.

NÁVOD K POUŽITÍ :
1. ředění : SCALPFUGE OM 70 se nesmí ředit. 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 OM 70 řádně zamíchejte, pak
směrem zezdola nahoru nanášejte rovnoměrnou vrstvu až do
saturace podkladu. Jednou až dvakrát projeďte po ploše
válečkem nebo rozprašovačem, v 20 minutovém intervalu.
Dbejte na to, aby nevznikly stékance – ty by mohly zůstat
viditelné. Před prací se vždy přesvědčte, že je povrch suchý a
čistý.
4. doba působení : jedná se o přípravek, který impregnuje
podklad. Hydrofobní účinek bude zřetelný ihned  po úplném
odpaření rozpouštědel (v běžných podmínkách po 72
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.
Relativní vlhkost podkladu je do 70%.
6. spotřeba : silně závisí na hrubosti a savosti podkladu,
průměrně je 300 g/m2

HYGIENA  A BEZPEČNOST :
Přípravek  je klasifikován jako hořlavý 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 a mýdlem. Zabraňte úniku do životního prostředí.
Chraňte okolní povrchy před nechtěným kontaktem vhodným
zakrytím.
Chraňte před ohněm, nekuřte!
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 OM 70

  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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