ATRIAFLOOR
Technický list

CONSOLIDANTE
Penetrační epoxidový dvousložkový nátěr, vodou ředitelný, na savé povrchy (na bázi cementu atd.)

Charakteristika
CONSOLIDANTE je penetrační dvousložkový transparentní vodouředitelný nátěr, který je vytvořen na bázi vytvrzovacích
epoxidových pryskyřic se zpevňujícím účinkem, neutralizujících, s vysokou odolností vůči vodě.
Je určen na savé povrchy, s cílem sjednotit a zpevnit povrch pro dekorativní systém Atriafloor.
Použití výrobku
Na cementové povrchy (např. cementové malty), beton, mramor(broušený), dekorativní a průmyslové podlahy, s cílem sjednotit
a zpevnit povrch pro systém Atriafloor.
Technická charakteristika
Vzhled
matný
Barva
béžová
Specifická hmotnost kg/l
1 ± 0,05
Viskozita při 25°C
40 – 60 sec. ford 4
Obsah sušiny %
40 ± 1%
Vydatnost
4 - 6 m²/kg
0,18 – 0,24 kg/ m² dle savosti podkladu
Síla vrstvy za mokra/sucha µm
70 µm za mokra / 35 µm za sucha
Poměr míchání báze/tužidlo
báze 70 – tužidlo 30
Doba zpracovatelnosti
3 hodiny
Ředění
vodou
Aplikační nářadí
štětec, váleček, nástřik
Schnutí při 25°C
suchý povrchově:
2 - 3 hodiny
suchý na dotek:
5 - 6 hodin
suchý do hloubky:
18 - 24 hodin
Doba pro další povrch.úpravu min/max
po 12 hodinách při 20°C / 15 dní
Hořlavost
nehořlavý
Skladovatelnost
báze 18 měsíců, tužidlo 12 měsíců
Nezpracovávat při teplotách nižších než +8°C a relativní vlhkosti vyšší než 70 %
Balení
1 kg , 5 kg
Poznámka:
Před aplikací zkontrolujte, zda je teplota prostředí při zpracování mezi + 8°C až + 28°C, relativní vlhkost max. 70% a vlhkost
podkladu max. 7% .
Pravidla pro aplikaci
Příprava povrchu: cementové povrchy, beton atd:
Odstraňte všechny nesoudržné části, důkladně zbavte prachu a vysušte. Aplikujte nátěr Consolidante
smícháním báze a tužidla.
mramorové povrchy:
Přebruste celý povrch, aby se zvýšila přilnavost podkladu, povrch oprašte a následně aplikujte
nátěr Consolidante s vysokou penetrační schopností.
průmyslové použití:
Výrobek může být použit jako základní prachotěsný nátěr, který vytváří tvrdý pružný film odolný proti
znečištění.
Doporučené:

Pro cementové nebo betonové povrchy, mramor.

Vyvarujte se:

Přímému vystavení UV záření, kontaktu s kyselinami a rozpouštědly.

Doporučené konečné povrchové úpravy: dekorativní systém Atriafloor .
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Bezpečnostní informace
Výrobek je nehořlavý. Při přepravě a aplikaci dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Po použití neznečišťujte životní prostředí
ani zbytky, ani prázdnými nádobami, které musí být zlikvidovány po ztvrdnutí zbytků. Další informace naleznete v
bezpečnostním listu.
Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval
použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.
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