Technická informace

Sylitol Fassadenspachtel
-

tmel na použití ve vnit ních i venkovních prostorech

Popis výrobku
Ú el použití
Renovace fasád, zatmelování
v tších nerovností, lunkr nebo
trhlin, na rovinné tmelení
drsných
a
poškozených
omítkových
ploch.
Zvláš
vhodný na takové objekty
(zatmelení), jejichž finální vrstvy
byly provedeny výrobky ady
Sylitol nebo AmphiSilan.
Vlastnosti:
- snadné zpracování
- rovnom rn vysychá
- má
dobrou
plnicí
schopnost (do 15mm)
Hustota:
0,8 kg/l
Spot eba:
cca 0,8 kg/m2/mm
Konzistence:
pastovitá
Barevný odstín:
Šedý
Skladování:
V chladném, ale nemrazivém
prost edí.
V originálním
uzav eném obalu lze skladovat
minimáln 12 m síc .
Balení:
10L / 8kg

P íprava podkladu
Podklad musí být suchý,
pevný a zbavený prachu a
ne istot. Uvoln né ulp lé
zbytky starých nát r
a
tapet i nedržících omítek
odstra te.
Staré
nát ry
klihovými barvami p edem
omyjte. V p ípad pot eby
penetrujte
Koncentrátem
Sylitol.
Minimální
teplota
pi
zpracování:
Nezpracovávejte za teploty
pod +5°C (teplota p i
zpracování a vysychání pro
okolní vzduch, materiál a
podklad).
Fasádní
tmel
nezpracovávejte za p ímého
slune ního zá ení, za dešt
nebo silného v tru. Pozor na
nebezpe í no ních mraz .
Doba vysychání:
Cca 1 hodina 1 mm tlouš ky
vrstvy. Doby vysychání je ve
velké mí e závislá na
tlouš ce vrstvy,
teplot ,
vlhkosti vzduchu, charakteru
podkladu apod.. Dostate ná
vým na vzduchu = kratší
doba vysychání.
Postup nanášení:
Na nanášení tmelu a
uhlazování používejte jen
st rky nebo hladítka z nerez
oceli.
ist ní pracovního ná adí:
Okamžit po použití vodou.

Zpracování
P íprava materiálu:
Fasádní tmel Sylitol se dodává
k p ímému zpracování a m že
se podle pot eby edit max. 2 %
vody.

Instrukce
Bezpe nostní instrukce
Tento
výrobek
není
nebezpe ný p ípravek ve
smyslu
zákona
o

chemikáliích a proto nepodléhá
povinnosti ozna ování. P esto
dodržujte b žná bezpe nostní
a hygienická opat ení p i
zacházení
s
chemickými
produkty. Uchovávejte mimo
dosah d tí.
Likvidace:
Na recyklaci odevzdávejte jen
beze
zbytku
vyprázdn né
nádoby. Zbytky materiálu: Jiné
odpadní
barvy
a
laky
neuvedené pod íslem 08 01
11 (kod 08 01 12).
Zne išt né obaly: Plastové
obaly (kod 15 01 02).
T ída nebezpe ných látek
podle
VbF
(vyhlášky
o
ho lavých kapalinách): neuvádí
se
ADR/RID: neuvádí se
Ur eno jen k pr myslovému
zpracování!
Technické poradenství:
V tomto tiskopisu není možné
pojednávat
o
veškerých
podkladech, které se vyskytují v
praxi,
a
o
technických
postupech
natírání
t chto
podklad .
Pokud
by
se
pracovalo s podklady, které
nejsou
uvedeny
v
této
technické informaci, bude nutné
provést konzultaci s námi nebo
s našimi pracovníky služeb
zákazník m. Jsme ochotni Vám
kdykoli poskytnout detailní rady
k daným objekt m.
Servisní st edisko:
tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: íjen 2008
Tato technická informace byla sestavena na základ nejnov jšího stupn techniky a našich zkušeností. S
ohledem na množství podkladových materiál a podmínek v objektech však nebudeme vázáni obsahem naší
technické informace. Kupující nebo uživatel nebude tedy zbaven své povinnosti odborn a emesln správn
vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpov dnost, zda jsou vhodné k plánovanému ú elu použití za daných
podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

