VÝROBA LEPIDEL A TMELŮ

Květnového vítězství 85/2,Praha Háje
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Technický list

DIVAFIX ADHEZNÍ MŮSTEK
Penetrační a impregnační nátěr

Penetrace savých i nesavých podkladů - např. betonové, vápenné, cementové povrchy, sádrokarton, dřevotříska, umakart, dlažeb, emailových
nátěrů pod samonivelační hmoty a tekutou lepenku. Penetrační nátěr je určen pro venkovní i vnitřní prostředí ke výraznému zpevnění uvedených
podkladů před jejich další povrchovou úpravou. Snižuje prašnost, zpevňuje povrch a výrazně zvyšuje přídržnost stěrkových hmot. Povrch podkladu
je třeba zbavit mechanických nečistot, starých lepidel a mastnoty.
DIVAFIX ADHEZNÍ MŮSTEK se může ředit vodou v poměru 1 : 0,5. Na savější podklad ředíme více, nátěry se provádí křížem. Dle potřeby můžeme
provést více vrstev.
o

Teplota při aplikaci – teplota okolního vzduchu a zejména teplota podkladu nesmí být při aplikaci nižší než +5 C. Podkladový materiál (beton, zdivo)
nesmí být promrzlý.
Výrobek před použitím důkladně promíchejte! Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem!
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nářadí po použití omyjte vodou.
Technické parametry
vzhled
pH
měrná hmotnost
skladovatelnost
balení

nehořlavá bílá pasta
7,5 – 8,5
3
1400 kg/m
24 měsíců při tepl. +5°C až +28°C v krytém skladu
kbelík 4 kg, 1 kg

Bezpečnost práce:
DIVAFIX ADHEZNÍ MŮSTEK není nebezpečnou směsí a nevztahuje se na něj požadavek na bezpečnostní list dle článku 31 nařízení 1907/2006/ES
(REACH). Nehořlavá kapalina . Neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Při práci s výrobkem dodržujte zásady pracovní hygieny. Zamezte styku
s kůží a očima. Po práci si omyjte ruce a obličej. Při vniknutí do očí vyplachujte oči vodou a při jejich podráždění vyhledejte lékaře.
Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kananalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.
Likvidace odpadu:
Výrobek: Kapalné zbytky výrobku nevylévejte do kanalizace.
Kód odpadu: 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 (ostatní odpad)
Obal: Obal po vymytí odevzdejte k recyklaci.
Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly
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