ТЕХНІЧНА КАРТА

HAERAPOX 2K-Imprägniergrund
Опис продукту:

A001000

HAERAPOX 2K-Imprägniergrund є високоякісною, прозорою двокомпонентною грунтовкою для
поглинаючих бетонних поверхонь, та для механічно навантажених бетонних поверхонь. Гідроізоляційна
ґрунтовка HAERAPOX 2K характеризується твердістю, високою ударостійкістю та стійкістю до стирання.
Окрім того,HAERAPOX 2K-Imprägniergrund, після затвердіння показує високу стійкість до впливу
різноманітних розчинників, жирів, масел, палив та розведених кислот та лугів.

Сполучна речовина:

Епоксидна смола в поєднанні з поліаміноамідами

Рекомендоване застосування:

Для просочення бетонних поверхонь, таких як складські та виробничі приміщення, майстерні,
гаражі, коридори, криті балкони та тераси.

Колір:

безбарвний

Глянець:

шовковисто-глянцевий

В'язкість поставки:

бл. 16 сек. в кубку 4 мм

Вміст твердих речовин:

близько 15 % по вазі, згідно DIN EN ISO 3251

Густина:

бл. 0,9 г/см3 зг. DIN EN ISO 2811-1

Термостійкість:

до 100 ° С сухого тепла

Термін придатності:

12 місяців у закритій оригінальній тарі, температура зберігання від 5 до 25 ° C.

Технічні дані

Виконання робіт
Підготовка:

добре розмішати

Співвідношення змішування: 100: 20 з епоксидним отверджувачем A 9010 по вазі, затверджувач змішати механічним способом
Життєздатність:

10 годин при температурі 20 ° C, в ємності на 10 кг, із затверджувачем Epox A009010

Розчинник:

Епоксидний розчинник V004958

Основа:

Бетонні поверхні

Підготовка поверхні:

Бетон повинен бути міцним, твердим і сухим. Залишки масла та жиру повинні бути ретельно
видалені за допомогою розчинників або лужними засобами для чищення. Ділянка повинна бути
очищена від сипучих частинок і пилу, для чого можна використовувати воду. Після цього, слід
почекати повного висихання очищеної поверхні. Перевірте степінь поглинання. Не допускати появи
калюж на поверхні. В залежності від шорсткості поверхні, нанесіть 1 - 2 шари HAERAPOX 2KImprägniergrund, до отримання ефекту шовковистоглянцевого блиску. Після висихання, приблизно
через 12 годин (при кімнатній температурі 20 ° C), можна наносити другий шар з HAERAPOX 2KVersiegelungslack A1020, або з HAERAPOX 2K-Fußbodenlack A3 .
Покриття рекомендується наносити в два шари. Між нанесеннями, рекомендований час повинен
становити не менше 12 годин. Перед повторним покриттям, слід уникати більш тривалих термінів
очікування більше 4 днів, оскільки це зменшить адгезію міжшарового покриття.

Нанесення:

Щітка або валик

Робоча в'язкість:

Не розводити, в'язкість обробки досягається після додавання і змішування з затверджувачем

Робоча температура:

не нижче 15 ° C (фарба та підкладка), макс. 35 ° C, і принаймні на 3 ° C вище точки роси

Час висихання:
при 20 ° С і 65%
відносної вологості
повітря

На відлип:
через 4 години
Пішохідне навантаження:
через 20 годин
Повторне нанесення:
через 12 годин
При нижчих температурах, час сушіння значно подовжується. Кінцеві властивості
продукту досягаються приблизно через 7 днів висихання.
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Витрати:

в залежності від поглинаючих властивостей підкладки, 100 - 200 г / м2

Повторне нанесення:

Після висихання, приблизно через 12 годин (при кімнатній температурі 20 ° C), можна наносити
другий шар з HAERAPOX 2K-Versiegelungslack A1020, або з HAERAPOX 2K-Fußbodenlack A3 .

Попереднє грунтування:

відсутнє

VOC-значення:

дивіться технічний паспорт безпеки

Інформація з безпеки:

дивіться технічний паспорт безпеки

Загальні вказівки:

При нормальних температурах і вологості, грунтуюче покриття стійке на відлип приблизно через
4 години, і стійке до пішохідного навантаження приблизно через 20 годин.
Потрібно дозволити принаймні 7 днів, для набуття стійкості до будь-якого хімічного впливу на
покриття. Використовувані інструменти, одразу після роботи повинні бути ретельно очищені за
допомогою розчинника V004981 або V004958.
Температура обробки не повинна бути нижче + 15 ° C.

Ця інформація була складена відповідно до останнього рівня технологій. Однак відповідальність за загальну обґрунтованість окремих рекомендацій не слід
виключати, оскільки методи застосування та обробки поза нашим контролем, а різний характер поверхні вимагає особливого відповідно до професійних та
орієнтованих на ремесло критеріїв. Після повторної публікації цього буклета попередні версії втрачають свою силу.
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