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General
Chemical engineering

Super binder 211-

Ochrana proti vystupovaniu vlhkosti a zlepšenie priľnavosti.

Všestranný produkt, ktorý sa môže používať ako impregnačná ochrana proti vystupovaniu vlhkosti;
produkt zabezpečujúci pružnosť, ktorý ak je aplikovaný v čistom stave pomocou štetca na zadnú
stranu kachličiek, zabraňuje vystupovaniu vlhkosti a fľakom zospodu.
Použitie tohto produktu sa odporúča pri ukladaní absorbujúcich, pórovitých a svetlých kamenných
materiálov ako biely Carrara, Botticino, Thassos, ružový Portugalsko, atď.
Zlepšuje priľnavosť medzi materiálom a podložím (cementová malta alebo cementové lepidlo). Je
nevyhnutný pri starých a ťažkých základoch; umožňuje bezpečnú priľnavosť aj s predbežne
upravenými a hydrofobizovanými materiálmi. Zvyšuje mechanické vlastnosti a zlepšuje pružnosť.

Funkcia: Ochrana proti vystupovanie vlhkosti a zlepšenie lepiacej schopnosti.
Línia: Stavebníctvo
Profesionálny produkt
Indikácie: Vhodný na ochranu proti vystupovaniu vlhkosti a zlepšenie lepiacej schopnosti materiálov
použitých vo vnútornom a vonkajšom prostredí.
Materiály: Mramor, žula, prírodný kameň, keramika, porcelánová kamenina, pálená hlina. Odporúča
sa pri ukladaní veľkých formátov.
Spôsob použitia: Produkt je pripravený na použitie. Aplikovať produkt v čistom stave pomocou štetca
na zadnú stranu materiálu a okamžite ho uložiť.
Nenechávať vysušiť produkt.
Test: Pred aplikáciou sa odporúča vykonať predbežný test s cieľom určenia stupňa priľnavosti,
uchytenia, nepremokavosti, skutočnej spotreby, atď.
Zloženie: Anionická emulzia mikronizovaná kopolymérom.
Spotreba: 100 – 150 g/m² podľa typu materiálu.
Stabilita: Uchovávať dobre uzavreté balenia, aby sa zabránilo vyparovaniu vody a tvorbe povrchovej
vrstvičky. Chrániť pred teplotami nižšími ako 5°C a vyššími ako 35°C. Produkt neznáša mrazy. Pri
takýchto podmienkach emulzia ostane stabilná aspoň počas 12 mesiacov.
Bezpečnosť: Pri normálnych podmienkach použitia produkt nepredstavuje nebezpečenstvo; nie je
klasifikovaný medzi nebezpečnými preparátmi podľa noriem CEE Č.91/155.
Preprava: Produkt nie je nebezpečný. Nie je podriadený predpisom ADR a IMDG.

Obmedzenia zodpovednosti: Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich
laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú
formálnu záruku. Čo sa týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť
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je obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné
alebo jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly.

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST

