Technický list

NaturOut penetrace SET nesavý

Penetrácia pod kamenné koberce NaturOut a
NaturIn na nesavé povrchy

POUŽITIE
NaturOut penetrace SET nesavý vytvára spojovací mostík umožňujúci správnu adhéziu kamenných kobercov
NaturOut a NaturIn na nenasiakavé podklady. Penetrácia predlžuje životnosť celého súvrstvia, uľahčuje
pokládku kamenných kobercov, možno použiť na všetky nenasiakavé únosné podklady vhodné pre pokládku
NaturIn a NaturOut systémov - kameň, glazovaná keramika, terazzo atď.
ZLOŽENIE
zložka A: zmes nízkomolekulárnych kvapalných epoxidových živíc modifikovaná monofunkčným reaktívnym
rozpúšťadlom
zložka B: zmes cykloalifatického amínu v zmesi s akcelerátorom vytvrdzovania
piesok: kremičitý piesok, frakcia 0,6-1,2 mm
PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť pevný, súdržný, bezprašný, zbavený všetkých voľných častíc, olejových a ropných nečistôt.

PRÍPRAVA ZMESI
Zložky A a B sa zmiešajú vo vopred pripravenom pomere, danom veľkostí balení, alebo pomere 700: 300 (A: B),
(dávkovanie v ml 625: 300). Zmes sa mieša pomocou stavebného miešadla alebo vŕtačky, pomalými otáčkami
max. 300 ot./min, kým nie je zmes homogénna a vyčerená.

APLIKÁCIA
Rozmiešaná zmes sa nanesie na podklad v tenkej vrstve valčekom, štetcom alebo striekaním. Okamžite po
aplikácii sa zasype kremičitým pieskom obsiahnutým v balení. Penetrácia sa nechá vyzrieť cca 5-24 hodín a
potom sa prebytočný piesok odstráni pomocou priemyselného vysávača. Doba vyzretia závisí na okolitej
teplote. Vyzretá penetrácia nelepí. Aplikačná teplota +8 až +30 °C. Spracovateľnosť je 45 minút pri odporúčanej
aplikačnej teplote +20 až + 25 °C. Pozor - spracovateľnosť sa so zvyšujúcou teplotou skracuje a so znižujúcou
predlžuje.
SPOTREBA
0,2 - 0,25 kg/m2

ÚDRŽBA
Náradie sa čistí riedidlom S 6000 alebo prípravkom LEAQUID 5 pred vytvrdením zmesi. Po vytvrdnutí možno
náradie čistiť iba mechanicky.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, PRVÁ POMOC
ZLOŽKA A
VAROVANIE
Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Jedovatý pre vodné
organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné
okuliare/ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. Pri podráždení pokožky
alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odstráňte obsah/obal na
mieste určenom obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov.
Obsahuje: epoxidová živica z bisfenolu A a epichlórhydrínu (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700);
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); formaldehyd, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropanem a
fenolom.
Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
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ZLOŽKA B
NEBEZPEČENSTVO
Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Veľmi toxický pre vodné
organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné
okuliare/ochranu tváre. PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte
ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky
kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / sprchou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte
osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. Odstráňte obsah/obal na mieste určenom
obcou na odstraňovanie nebezpečných odpadov.
Obsahuje: 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 4-nonylfenol, rozvetvený.
POŽIARNA CHARAKTERISTIKA: zložka A je horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti v zmysle STN 65 0201.

SKLADOVANIE
Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 12
mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C, neprekračovať teplotu +30 °C ani pri preprave,
neskladovať na priamom slnku a pod vplyvom poveternostných vplyvov. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. Zložka A:
skladovacie priestory musia spĺňať všetky podmienky na skladovanie horľavých kvapalín IV. triedy
nebezpečnosti v zmysle STN 65 0201.
LIKVIDÁCIA
Zmes (zvyšky) aj prázdny znečistený obal od zložiek A a B je nutné likvidovať v súlade s platnou legislatívou ako
nebezpečný odpad na mieste určenom obcou na zneškodňovanie nebezpečných odpadov alebo odovzdať na
zneškodnenie odborne spôsobilé firme. Odpady nutné zaistiť proti únikom do okolitého prostredia.
Vytvrdený materiál je zdravotne neškodný.

UPOZORNENIE
Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +30 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho
nevhodnom použití a aplikácii. NaturOut penetrace SET nesavý je súčasťou kamenných kobercov NaturOut
alebo NaturIn.
BALENIE
Dodávané ako trojzložkový systém.
Zložka A: 0,7 kg
Zložka B: 0,3 kg
Piesok: 1 kg
Dátum revízie: 25. 4. 2016
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