Technický list

Sanatop PREVENT Fix
Penetračný náter s ochranou proti rastu rias,
plesní a machov
Použitie:
Transparentný hĺbkový penetračný náter s preventívnou ochranou proti rastu rias, plesní, machov, lišajníkov a baktérií. Koncentrovaný prípravok je určený pre použitie v exteriéri na steny, omietky, betón, strechy a pod. Možno ho použiť aj samostatne ako bezfarebný finálny náter s dlhodobou ochranou ošetrovaných stavebných materiálov. Vďaka unikátnemu zloženiu zároveň spevňuje povrch a zvyšuje hydrofóbnosť, čím predlžuje životnosť stavebných hmôt.
Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle STN 65 0201.
Zloženie
Zmes aditív v akrylátovej disperzii so zvýšeným obsahom biocídu.
Parametre
hustota
obsah neprchavých zložiek
vzhľad

1040 kg / m3
min. 21%
mliečne biely

Príprava podkladu
Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez solí rozpustných vo vode, nové omietky musia
byť vyzreté. Staré, nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!
Ak je povrch fasády napadnutý plesňami alebo riasami, je nutné najskôr odstrániť tieto biodeteriogeny
prípravkom SANATOP LIKVID alebo SANATOP Cl2, potom miesto dôkladne umyť a zbaviť všetkých
nepriľnavých častí.
Aplikácia
Nanáša sa rovnomerne v jednej až dvoch vrstvách na suchý podklad.
V prípade použitia prípravku SANATOP PREVENT Fix:
- V jednej vrstve sa nanáša ako penetračný náter pod fasádne farby alebo omietkoviny.
- Dve slabé vrstvy sa odporúčajú pri použití prípravku ako finálneho náteru na nasiakavé materiály. Pri
použití na nenasiakavé podklady (akrylátové, silikónové farby a emaily i.) zvyčajne stačí len jeden náter. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 ° C a relatívnej vlhkosti 65% je penetračný náter pretierateľný
po 1-2 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je + 5 ° C, maximálna +30 ° C.
Pri použití prípravku ako finálneho náteru môže u niektorých pretieraných plôch dôjsť k zmene povrchového lesku (oživenie vzhľadu). Odporúčame vykonať kontrolný náter na ploche 1 m2.
Spôsob nanášania
Valčekom, štetcom, striekaním.
Spotreba
0,15-0,25 l / m2 podľa nasiakavosti podkladu.
Riedenie
Riedi sa 1: 3 s vodou (1diel koncentrátu + 3 diely vody). Vždy je nutné dôkladne premiešať pred aplikáciou či riedením.
Údržba
Pomôcky po skončení práce umyť vodou.
Skladovanie
Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív,
24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 ° C do +25 ° C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.
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Likvidácia
Zmes (zvyšky) aj prázdny znečistený obal 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.
Upozornenie
2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón
Terbutryn
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C.
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na
obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a
nakladanie s odpadmi: viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov výrobku (dostupná na
www.stachema.sk)

Balenie
1, 5 a 10 l
Dátum revízie: 01.08.2018
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