K459b.sk Knauf SIBATERMGRUND
Penetračný náter

Popis výrobku

Oblasť použitia

Spotreba:
cca 0,15 - 0,2 kg/m 2
Farba: biela, po nanesení a zaschnutí transparentná
Číslo výrobku:
528822
EAN:
8590408048701

Penetračný náter na oceľovú konštrukciu na použitie v interiéri pre následné nanesenie protipožiarnej omietky Knauf SIBATERM® Outdoor.

Zloženie
Penetrácia pozostáva z vody, vodnej disperzie
styren-akrylátového kopolyméru a zmäkčovadla.
Balenie
V plastových nádobách - 5 kg
Skladovanie
Skladujte na suchom a chladnom mieste, chráňte
pred mrazom. Po otvorení obal dôkladne uzavrite.
Skladujte po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby
uvedeného na obale.
Súvisiace výrobky
Knauf SIBATERM® Outdoor
Vlastnosti výrobku
Sušina:
Hustota:

+421 2 5824 08 11

Všeobecné pokyny
Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C. Zvyšná
vlhkosť a nižšie teploty môžu podstatne ovplyvniť
dobu schnutia penetrácie. Je zakázané pridávať
ďalšie materiály. Okolie natieranej plochy musí
byť chránené, eventuálne odstreky (použité náradie) ihneď umyť dostatočným množstvom vody.

Bezpečnosť a hygiena práce
Zabrániť kontaktu s pokožkou. Chráňte oči napr.
ochrannými okuliarmi. Po zasiahnutí vypláchnite
prúdom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri spracovaní je nutné dodržiavať
platné normy a všeobecné montážne zásady.

39%
1,01 kg/dm 3

Pokyny pre použitie
Podklad musí byť suchý, zbavený prachu, voľných nečistôt, olejov, mastnoty a separačných
vrstiev, ako napr. hrdze a pod. Staré nesúdržné
nátery je nutné mechanicky odstrániť a v prípade
neodstrániteľných zvyškov je nutné vyskúšať
zlúčiteľnosť a prídržnosť podkladu. U starých
neodstrániteľných náterov je nutné vyskúšať
priľnavosť penetrácie SIBATERMGRUND a
omietk y Knauf SIBATERM® Outdoor. Penetrácia
sa nanáša na oceľovú konštrukciu opatrenú
základným optimálne alkydovým (syntetickým)
náterom.
Nanášanie
Penetráciu neriediť! Penetráciu pred nanášaním
dôkladne premiešať miešadlom s nízkymi otáčkami. Dbať na rovnomerné pokrytie penetrovanej
plochy. Na aplikáciu sa odporúča použiť valček
alebo štetec. Náter sa realizuje v hrúbke
10 - 20 µm, pri aplikácii v dvoch vrstvách je nutné
dodržať technologickú prestávku 2 hodiny medzi
nátermi. Pred nanesením omietky Knauf SIBATERM® Outdoor je nutné dodržiavať technologickú prestávku 2 hodiny, maximálna prestávka je
24 hodín.

www.knauf.sk

Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade,
že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

info@knauf.sk
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Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu,
normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité
v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastoená, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf. Upozornenie:
Vydaním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.

