Технічна карта

Silikonimprägnierung
K 3333
Опис продукту:

Силіконовий імпрегнант на основі сольвенту (уайт-спіриту), водовідштовхуючий.

Властивості:

для утворення водовідштовхувального ефекту, на здатних до поглинання мінеральних
поверхнях, в середині та ззовні приміщень. Основи придатні для обробки: пісковик,
фасадний клінкер, цегла, натуральний камінь, мінеральні фарби та штукатурки.
Не застосовувати на системах утеплення з використанням пінополістирольних плит!!!

Особливості:

HAERING Silikonimprägnierung забезпечує водовідштовхувальний ефект, таким чином,
що вода не може проникати в підґрунтя в рідкому вигляді, але при цьому, сформоване
покриття повністю зберігає дифузію водяної пари, стійке до проростання водоростей,
мохів та грибків; швидко висихає; запобігає появі висолів та плям під час дощу; стійке
до впливу лугів та кислот;

Основа:

Чиста, суха , придатна до навантажень мінеральна основа. Свіжа мінеральна
штукатурка повинна достатньо висохнути природнім методом.
Нестійкі рештки мінеральних фарб чи штукатурок слід очистити.

Обробка:

Робоча температура:
Під час нанесення і сушіння температура повітря, Silikon-imprägnierung і
підґрунтя не повинна опускатися нижче + 8 ° С
Нанесення:
Нанесення щіткою, пензлем або розпиленням

Технічні дані

Склад: модифіковані
сілан-силоксанові смоли
добавки, уайт-спірит.

Час висихання:
близько 2 - 3 год при 20 ° С
і 50% відносної вологості

Розведення: застосовувати
в нерозбавленому виді

Очищення інструментів:
За допомогою
універсальних розчинників

Густина:
бл. 0,8 г / cм³
Колір:
Безбарвний, прозорий,
не утворює плівки
Нанесення: щітка,
пензель або розпилювач
Робоча температура:
не нижче + 8 °C
Витрати:
бл. 150 - 500 мл/м²
відповідно до степені
поглинання

Безпека: містить горючий
розчинник, температура
спалаху вище 21°С. При
обробці в закритому
приміщенні, забезпечити
хорошу вентиляцію. Не
застосовувати поблизу
харчових продуктів і
кормів.
Вогненебезпечно. BBF A

Зберігання:
в прохолодному, сухому,
захищеному від морозу
місці. Термін зберігання в
оригінальній упаковці 12 міс. II.
Утилізація:
Тільки порожні
Транспортування:
упакування
безпечно
Код продукту:
M - GF 01

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідаютьсучасному рівню
знань в науці та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до
договору купівлі- продажу. Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для
використання за призначенням та підтвердження їх якості. Необхіднодотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за
собою право внесення змін до даної інформації врамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою
всі попередні видання. Видання 28.09.2008
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