List výrobku

Penetrace plus - INTHERMO HFD
Pigmentovaný základní nátěr bez obsahu rozpouštědel, s obsahem
křemičitého písku, jako spojovací vrstva pro vnější i vnitřní použití

Rozsah použití

Probarvení ve výrobním závodě podle vzorníku Fassade A1 nebo je možné tónovat podle jiných vzorníků s
omezením.

Pigmentovaný, vysoce vodu odpudivý speciální penetrační prostředek pro silikonové omítky na minerální
vnější plochy.

Tónování malého množství se může provést přidáním
max. 25% tónu CaparolColor a tónovací barvy nebo
tónu Amphibolin a tónovací barvy.

POPIS









Slouží jako alkalická zábrana u časově posunutém
nanášení armovacích vrstev.
Nezbytná jako přechodový most nebo zábrana u
nestejnoměrnosti podkladu s ohledem na
nasákavost, přídržnost atd.
Nezbytná jako spojovací vrstva na INTHERMO
HFD-Flexschlämme při použití na soklovou část
jako ochrana proti stříkající vodě.
Doporučuje se jako mezivrstva pod tónované
vrchní omítky, obzvláště u rýhovaých struktur.
Doporučuje se v oblastech s vysokými dešťovými
srážkami v oblasti stříkající vody.

Penetrace plus INTHERMO HFD vykazuje vysokou
přilnavost a jako hrubý základní nátěr podstatně
ulehčuje natírání a struturování omítek.
Vlastnosti








Hotová, připravená k použití
Vysoká difúzní schopnost
Zpevňuje povrch
Zlepšuje přídržnost
Reguluje nasákavost
Lehce zpracovatelná
Vodou ředitelná

Pojivo
Umělá disperze z modifikovaného silikonu
Prohlášení o obsažených látkách
Disperze z akrylové pryskyřice, oxid titančitý, silikáty,
voda, aditiva, konzervační látka.
Spotřeba
Na hladkých plochách 180 ml/m². U nasákavých podkladů může spotřeba stoupat. Přesná spotřeba se určí
zkušebním nátěrem.
Balení
č. výrobku
814757

balení
12.5 ltr. kbelík

Skladování
V chladu, chránit před mrazem. Obaly dobře uzavřít.
ZPRACOVÁNÍ

Objemová hmotnost
ca. 1,4 kg/dm³

Příprava podkladu

Barva

Podklad musí být rovný, čistý, suchý, pevný, zatížitelný a
zbavený odlupujícího se materiálu. Nový základní nátěr
nechat v běžných klimatických podmínkách minimálně 3
dny vytvrdnout (20°C / 65% rel. vzdušné vlhkosti) . Při
nižších teplotách se musí dodržovat delší doba schnutí.
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Zpracování
Penetrace Plus INTHERMO HFD se může ihned použít a
může být nezředěná stočená nebo natřená. K regulaci
konzistence se může přidat až 3% vody.
Teplota při zpracování
Během zpacování a ve fázi schnutí nesmí teplota okolí a
podkladu klesnout pod + 5°C. Nezpracovávat za přímého
slunce nebo při silném větru.
Doba schnutí
Při teplotě 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti může
být napenetrovaná plocha po ca 24 hodinách dále zpravovávána. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti
se tato doba prodlužuje.
Čištění nářadí
Nářadí a pracovní nástroje omýváme ihned vodou.

DOPORUČENÍ
Při použití a provedení dbejte DIN 18 363, stejně tak i
DIN 18 350, VOB, díl C.
Likvidace
K recyklaci dáváme pouze prázdné nádoby beze
zbytků. Tekuté zbytky materiálu se mohou recyklovat
jako odpady z barev na vodní bázi, zaschlé zbytky materiálu jako zatvrdlé barvy nebo jako domácí odpad.
Bezpečnostní upozornění/
Bezpečnostní rady





Ukládat mimo dosah dětí
Při styku s očima nebo kůží okamžitě opláchnout
vodou
Při spolknutí okamžitě požádat o radu lékaře,
neboť se může poškodit střevní flóra
Nevylévat do kanalizace

Kód produktu – Laky a barvy
M-GP01

stav: leden 2014

Tento list výrobku byl vytvořen na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti podkladů a požadavků na objekty nemůže být kupující/provádějcí zbaven své
odpovědnosti. Naše materiály musí být na vlastní odpovědnost zkontrolovány i s ohledem na jejich vhodnost pro stanovený účel použití a vzhledem k příslušným odborným a řemeslným podmínkám objektu. Při vydání nového produktového listu ztrácí tento výtisk svoji platnost.
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