HASIT AS 340 Flüssigfolie
Tesniaci náter proti netlakovej vode
Oblasť použitia:

Tesniaci náter proti netlakovej vode v sociálnych zariadeniach (napr. kúpeľne, sprchy, toalety) na steny
a podlahy, pod obklady ako poistná izolácia.
Nevhodná na použitie vo vonkajších podmienkach a na utesnenie bazénov!
Jednozložková, nanášania schopná izolácia proti vlhkosti pod obklad do vnútorného priestoru pre trvalé
zaťaženie vodou napr. bazény. Nanesenie nasleduje jednoznačne v dvoch pracovných krokoch vždy s
0,6 kg/m2 na jedno nanesenie.

Materiálové zloženie:

● Disperzné spojivo
● Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
● Organický

Vlastnosti:

●
●
●
●
●

Vodotesný
Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.
Prekrytie vlasových a jemných trhlín.
Flexibilné
Dobrá prídržnosť

Podmienky spracovania: Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5°C
a vystúpiť nad +30°C.
Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.
Podklad:

Musí byť suchý, nosný, rovný, čistý, pevný a zbavený nečistôt každého druhu (napr. výkvety, riasy, machy
a oddeľovacie látky).
Podklad musí být bez napätia a tvarovo stály, mal by mať príslušnú min. prídržnosť podľe normy, zodpovedajúceho materiálu.
Prienik vlhkosti z vnútornej strany muriva alebo vzlínajúcej vlhkosti, musia byť vylúčené. Všetky požadované horizontálne a vertikálne vlhkosti bariéry musia byť prítomné.

Príprava podkladu:

Zostatky malty a uvoľneného betónu sa musia odstrániť.
Podklad penetrovať s HASIT AP 300 Grundierung pre nasiakavé podklady a s HASIT AP 320 Haftgrund
pre slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady.

Príprava:

Obsah nádoby sobre premiešať.

Spracovanie:

Tekutú fóliu naniesť priamo z nádoby von so štetcom alebo valčekom na podklad.
Pri kritických podkladoch a prechodoch môže účinok produktu zosilniť vložením tenkej sklotextilnej mriežky.
Nemiešať s inými materiálmi.

Kvalita:

Produkt sa nepretržito sleduje vo vlastnom laboratóriu ako aj prírodný piesok, vápenec a malta.

Balenie:

V recyklovateľných plastových vedrách.

Skladovanie:

Skladovať v uzatvorenom obale. Teplota pri skladovaní v rozmedzí +5°C a +30°C.
Skladovanie maximálne 12 mesiacov.

Technické údaje:

Druh obalu
Množstvo v balení
Množstvo na palete
Spotreba
Poznámka k spotrebe

22406

79495





7,5 kg

18 kg

48 ks./pal.

16 ks./pal.
cca 1,2 kg/m²/2vrstvy

Údaje o spotrebe sú orientačné a závislé od podkladu a technológie spracovania.

Objemová hmotnosť v suchom stave

cca 1,5 kg/l

Prídržnosť

≥ 1,5 N/mm²
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Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.
Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a
zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.
Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky
za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie
záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho
vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.
Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená
konštantná kvalita.
V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.
Náš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania,
ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej
internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.
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Všeobecné informácie:
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