průmyslová aplikace

mat PROFI
l Výrobní číslo 0904

speciální akrylátová disperzní nátěrová hmota pro stavebnictví a
ochranné nátěry střešních krytin
Vlastnosti:

Skladování:

SANAKRYL mat PROFI jje speciální vodou ředitelná nátěrová
hmota pro venkovní i vnitřní použití připravená na bázi vodné disperze
akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. SANAKRYL mat PROFI se vyznačuje vysokou odolností povětrnosti, vysokou
odolností vápenným výkvětům, vynikající adhezí k betonu a lehkým kovům. SANAKRYL mat PROFI tvoří po dokonalém zaschnutí hedvábně
matný film.

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C.
Nesmí zmrznout!

Způsob nanášení:

SANAKRYL mat PROFI je určen zejména k průmyslovým nátěrům
nepochozího betonu, vláknocementu, sklovláknobetonu, mědi, dřeva,

SANAKRYL mat PROFI se nanáší na dokonale očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním (lze i štětcem nebo válečkem) při teplotě podkladu
a okolí v rozmezí 8 °C až 30 °C ve 2–3 vrstvách v časovém rozmezí min.
4 hodin (20°C) mezi nátěry. V případě přisoušení lze časový interval
zkrátit. V případě savého podkladu (vyzrálý beton, dřevo, dřevotřískové,
třískocementové, sklovláknobetonové desky, sádrokarton, papír atd.) je

dřevotřískových a třískocementových desek, pozinkovaného plechu
(pozink, aluzinek), oceli natřené základním nátěrem, hliníku (přilnavost
nutno předem ověřit) a dalších stavebních materiálů. Svojí kvalitou je určený pro průmyslové zpracování při výrobě střešních krytin (betonové,
plechové).

nutno podklad dokonale nasytit hloubkovým penetračním prostředkem
FORTE penetral. Při nátěrech dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových
desek je nutné podklad důkladně očistit od pryskyřičných míst (např.
vymytím pryskyřice nitroředidlem). Nářadí a zařízení je nutné ihned po
ukončení práce umýt vodou.

Technické údaje:

Certifikace:

Oblast použití:

Sušina
min. 52 hm. %, 39,0 ± 1,0 % obj.
Spec. hmotnost
1,30–1,35 g/cm3
pH
8,0–10,0
Konzistence (FC4, 23 °C)
min. 35 s
Zasychání (23 °C) st. 1
40 min.
st. 4
24 hod.
Mrazuvzdornost
500 cyklů (bez změny)
hodnoceno na betonové střešní krytině
Přídržnost k podkladu
4,5 MPa

Obsah těkavých organických látek:
Kategorie/subkategorie výrobku
Max. obsah VOC ve výrobku

A/d
39 g/l
0,030 kg/kg

Spotřeba:

TZÚS Praha, Autorizovaná osoba č.204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
SANAKRYL mat PROFI není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční
směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem,
oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím
vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití
vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí,
v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

konečný nátěr
betonová střešní krytina
0,28–0,35 kg/m2
vláknocementová střešní krytina
0,25–0,33 kg/m2
plechová střešní krytina
0,25–0,45 kg/m2
dřevo, dřevovláknité desky
0,35–0,40 kg/m2
Pozn.: Konkrétní spotřeby jsou závislé na požadavcích na nátěr.

Odstín:
bílý, světle šedý, středně šedý, tmavě šedý, žlutý, zelený, červenohnědý, cihlový, tmavě hnědý, palisandr, černý, slonová kost, modrý, višňový
(ostatní dle požadavků zákazníka)

Balení:
10 kg, 20 kg plastové obaly, 125 kg sudy, IBC kontejnery (vratné)
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