HASIT AUFBRENNSPERRE
Neutralizačný náter
Oblasť použitia:

Neutralizačný prostriedok na zjednotenie nerovnomerne a silno nasiakavých podkladov (napr. pórobetón
a ľahčené tehly) pred aplikáciou sadrových-, vápenných- a cementových omietok.

Materiálové zloženie:

● Disperzné spojivo
● Prísady na zlepšenie prídržnosti a spracovateľnosti
● minerálny

Vlastnosti:

●
●
●
●
●

Dobrá priľnavosť
Vyrovnáva poréznosť podkladu.
Bez rozpúšťadiel
Ihneď spracovateľný
Striekateľný

Podmienky spracovania: Až do úplného vysušenia chrániť pred mrazom.
Príprava podkladu:

Odporúčame najprv vykonať skúšku vrypom, pre overenie dostatočnej pevnosti podkladu.

Príprava:

Pri spracovaní je dôležité obsah vedra často premiešavať.

Spracovanie:

Nemiešať s inými materiálmi.
Náradie po použití dôkladne umyť.
Dĺžka schnutia pred aplikáciou vrchného náteru je cca 24 hodín (v závislosti od teploty a poveternostných
podmienok).
Pred nanášaním nasledujúcej povrchovej úpravy je potrebné vyskúšať, či je podklad úplne vyschnutý.

Balenie:

V recyklovateľných papierových vreciach.

Skladovanie:

Pri skladovaní dobre uzavrieť. Teplota skladovania v rozmedzí +5°C a +30°C.
Skladovateľný minimálne 12 mesiacov.

Technické údaje:

Druh obalu
Množstvo v balení
Množstvo na palete

006528

006529





10 l/baleniel/balenie

5 l/baleniel/balenie

60 EH/Pal.

84 EH/Pal.

Spotreba
Poznámka k spotrebe

0,2- 0,5 l/m²l/m²
Údaje o spotrebe sú približné a závisia od podkladu a technológie spracovania.

Špeciálna hmotnosť

1 kg/lkg/l

PH
Všeobecné informácie:

7
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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