Technický list
Jednosložkový penetrační nátěr
v systému hydroizolační stěrky
VEDASEAL 1K

VEDASEAL® TPO/FPO- Primer
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Výrobce:
VEDAG GmbH s výrobnou v: Geisfelder Straße 85-91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer straße 31, D-76661 Philipsburg
Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 9001od 1995

Výrobek:
VEDASEAL TPO/FPO - Primer je jednosložkový penetrační nátěr na bázi
polypropylenu. Zajišťuje přilnutí nanesené tekuté stěrkové hydroizolace
VEDASEAL 1K na vysokopolymerní hydroizolační fólie typu TPO / FPO. Použití
je možné jak v interieru, atk v exterieru. Při použití v interieru je nutné zajistit
náležité odvětrání prostoru.

Vlastnosti:
Odolný vůči dešti při 21oC
Opracovatelný při 21oC
Barva
Forma dodání
Spotřeba

po 30 minutách
po 30 minutách
bezbarvý
v dózách po 0,3 l
max. 0,1 l/m2

Zpracování:
Požadavky:
Podklad musí být čistý, suchý, bez tuků a olejů. Mastkový posyp a podobné
separující substance nejsou přípustné.
VEDASEAL TPO/FPO – Primer se zpracovává při teplotách podkladu a
prostředí od +5oC až +40oC. Optimální teplota je +21oC.
Zpracování:
Před nanešením penetrace se podklad musí důkladně očistit, důsledným
zametením nebo paprskem páry. VEDASEAL TPO/FPO - Primer se před
upotřebením důkladně protřepe.
Panetrace se nanáší štětcem namáčeným do nádoby s penetračnáím nátěrem.
Pozor: Nevylévat na plochu a dbát na to, aby v blízkosti nebyl žádný zdroj
požáru, otevřený plamen, zápalné a hořlavé materiály.
Štětcem natíráme lehkým tlakem povrch rovnoměrně, krouživými pohyby při
max. množství 100 g/m2.
Důležité upozornění:
VEDASEAL TPO/FPO - Primer musí být do 24 hod. překryt stěrkou
VEDASEAL 1K. Pokud se tak nestane, musí se penetrační nátěr odstranit
obroušením nebo omytím hadříkem lehce namočeným do VEDASEAL
- čistídlo / ředidlo).
V žádném případě se nesmí nanášet penetrační nátěr znovu na podklad,
neočištěný od předchozího starého penetračního nátěru.
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Způsob dodávky a skladování:
VEDASEAL TPO/FPO - Primer se skladuje v suchu a chladu, při teplotě +5o
až +30oC. V originálním balení se smí skladovat 12 měsíců.

Zpracování odpadu:
Zpracování nádob: Interseroh-Nr. 141639

Dodatečné pokyny :
Časové údaje se zkracují, resp. prodlužují při vyšších, resp. nižších teplotách
okolí a podkladu.
VEDASEAL TPO/FPO - Primer se nesmí míchat s žádnými nesystémovými
materiály, ani s žádnými jinými, pokud f. VEDAG neuvádí jinak.
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