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ASDecorative TM IMPREGNAT – podkład, powłoka doszczelniająca

ASDecorativeTM IMPREGNAT TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przeznaczenie i opis produktu:
ASDecorativeTM IMPREGNAT – podkładowy preparat gruntujący podłoże przed aplikacją powłok doszczelniających systemu ASDecorativeTM, reguluje i
wyrównuje chłonnośd podłoża.
ASDecorativeTM IMPREGNAT jest wysokiej jakości uszczelniaczem podłogowym. Swoje właściwości zawdzięcza alifatycznej żywicy akrylowej na bazie wody,
dzięki czemu doskonale nadaje sie do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz między innymi na powierzchnie mikrocementu i mikrobetonu przed
nałożeniem powłok doszczelniających ASDecorativeTMSEALER AQUA lub ASDecorativeTMSEALER S .
W pewnych przypadkach kiedy zależy nam na zachowaniu zjawiska „oddychania powierzchni” ASDecorativeTM IMPREGNAT może stanowid warstwę
wykooczeniową po aplikacji dwóch warstw. Najczęściej takie rozwiązania stosuje się na ścianach pomieszczeo zewnętrznych lub elewacjach.

Przygotowanie podłoża:
Opis produktu :

Przed aplikacją ASDecorativeTM IMPREGNAT podłoże wykonane w systemie ASDecorativeTM powinno byd całkowicie suche (max 4% wilgotności) i
wolne od pyłów oraz innych substancji pogarszających przyczepnośd.

Przygotowanie produktu do aplikacji:
Opis produktu :

Produkt gotowy do użycia. Przed aplikacją i otwarciem pojemnika każdorazowo dobrze wstrząsnąd tak aby uzyskad jednorodną konsystencję.

Aplikacja produktu:
Opis produktu
:
Aplikowad
przy pomocy
gąbki, lekko wcierając ruchami okrężnymi w powierzchnię lub natryskiem. Na bardziej porowatych podłożach, szczególnie
w strefach mokrych zaleca się aplikację w dwóch warstwach. Aplikacja wałkiem lub pędzlem jest dopuszczalna, ale może powodowad
nierównomierne nasycenie powierzchni i w związku z tym występowanie plam. Nie szlifowad.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast
po zakooczeniu
aplikacji narzędzia można umyd czystą wodą. Po zaschnięciu umycie nie jest możliwe.
Opis produktu
:

Dane techniczne produktu:
Gęstośd
Opis
produktu :
Czas schnięcia
Mrozoodpornośd
Zewnętrzna wytrzymałośd
Przyczepnośd
Zalecana grubośd
Wydajnośd

1,01 g/cc.
±1h
dobra, alifatyczna
dobra, alifatyczna
Porowate suche i czyste powierzchnie
Impregnat
± 12 – 15m²/kg w zależności od powierzchni

Środki ostrożności:
Produkt
w normalnych
warunkach użytkowania nie jest toksyczny, niebezpieczny czy zapalny. Żadne specjalne środki ostrożności nie są wymagane przy
Opis produktu
:
używaniu, obowiązują regulacje ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy jak przy pracach malarskich lub lakierniczych. Stosowad środki ochrony
osobistej, rękawice i okulary ochronne, w przypadku stosowania natrysku stosowad maskę ochronną.
W przypadku kontaktu ze skórą lub okiem przemyd wodą a w przypadku podrażnienia zasięgnąd porady lekarskiej. Przechowywad w miejscach
niedostępnych dla dzieci. Puste opakowanie pozostałości należy zutylizowad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Unikad dostania się
substancji do środowiska. W trakcie aplikacji zapewnid właściwą wentylację pomieszczeo.

Przechowywanie i okres przydatności do użycia:
Opis produktu
Przechowywad
w :szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych miejscach niedostępnych dla dzieci w temperaturze od +5 ℃ do +35 ℃ .
Okres przydatności do użycia to 24 miesiące od daty produkcji.
Data przydatności do użycia znajduje się na etykiecie produktu na każdym opakowaniu.

Opakowania:
Opis produktu
: : 5kg, 1kg, 0.5kg
Pojemniki
plastikowe

Uwagi:
Opis produktu :
UWAGI PRAWNE
Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnid się od podanych w związku z
różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mied wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i
sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z
zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonad próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik
produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceo producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeostwa oraz
obowiązującego prawa.
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