Technický list
Penetrační nátěr
na suchý podklad

Datum 1.4.2013

ICOPAL VEDAG - asfaltový
penetrační nátěr
(dříve pod obch. názvem VEDAG – asf. penetr.
nátěr)
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Výrobek:
ICOPAL VEDAG - asfaltový penetrační nátěr je za studena
aplikovatelný penetrační nátěr na bázi rozpouštědel. Výrobní
proces i dohled jsou certifikovány podle EN ISO 9001.

Přednosti výrobku:
určený k natírání, válečkování či stříkání

Oblast použití:
ICOPAL VEDAG - asfaltový penetrační nátěr se používá na
novostavbách a sanacích jako přilnavý nátěr určený pro střešní
a stavební izolaci.

Zpracování:
Obsah nádoby je třeba před použitím dobře promíchat. Natírat,
válečkovat či stříkat na čistý, suchý podklad; mokré plochy
nechat dobře vyschnout. Použití nátěru se doporučuje v
otevřených, dobře větraných neuzavřených prostorách.
Důkladné větrání je nutné až do úplného vyschnutí nátěru. Nová
vrstva nátěru smí následovat až po důkladném vyschnutí
předchozí vrstvy. Barely je třeba po použití uzavřít.

Technická data:
Balení
[l]
10 / 30 / 200
2
Spotřeba
[l/m ]
cca. 0,2 až 0,5 (vždy dle vlastností podkladu)
Teplotní zpracovatelnost
>5
[°C]
Čas vyschnutí
při 20 º C přibližně 3 hodiny
Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě
dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny.

Způsob skladování:
v suchu, chladu, na požárně bezpečném místě
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Bezpečnostní pokyny:
Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je
nutno si pečlivě přečíst tento návod na použití, případně
aktuální dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci
a Bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno
důsledně dodržet.
R-10 Hořlavý
R-18 Při použití může dojít k vytvoření výbušných směsí
S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S-25 Nesmí se dostat do kontaktu s kůží.
S-51 Používat pouze v dobře větraných prostorech
Vzhledem k obsahu těkavých látek na bázi syntetických
rozpouštědel nutno důsledně dodržet návod na zpracování.

Zpracování odpadu:
Odpad je možno zpracovávat podle směrnice Interseroh
Nr. 25413. Pro recyklaci je nutné obal zcela vyprázdnit.

Doba použitelnosti:
min. 2 roky
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