PŘÍPRAVA PODKLADŮ

ADURIT

ADURIT
Zpevňující penetrace na cementové podklady.

Technické charakteristiky
Výrobek na bázi silikátů, který po aplikaci na betony a výrobky z cementu zvyšuje jejich tvrdost a celistvost, má zároveň
protiprašnou funkci a snižuje poréznost podkladu. Tvrdost a odolnost narůstají progresivně v čase s přírůstkem zhruba 30%
oproti počátečním hodnotám.

Oblasti použití
ADURIT lze použít jako zpevňovač v následujících případech:




na staré stěrky a nové porézní, prašné stěrky
zpevňování podkladů z cementu
protiprašná úprava kamenných desek, které mají tendenci se opotřebovávat

Důležitá upozornění



ADURIT může způsobit podráždění kůže. Doporučujeme používat rukavice, gumové holínky a ochranné brýle.
Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou a očima, v případě zasažení je opláchněte dostatečně vodou s mýdlem
a vyhledejte lékařskou pomoc.
 Pokud bude aplikován v uzavřených prostorech, zajistěte větrání.
 Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C.
 Okamžitě očistěte eventuální kapky ADURITU z keramiky, skla, mramoru a kovů.
Nepoužívejte ADURIT:
 na plochy mokré nebo nesavé
 na podklady na bázi anhydritu
 neřeďte vodou ani ředidly
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Způsoby použití
Podklady musí být suché, čisté, zbavené prachu, olejů, tuků a laků. ADURIT lze nanášet kropicí konví, štětcem, válečkem
nebo stříkat, až je podklad zcela nasycen. Na podklady velmi nesoudržné nebo porézní naneste dvě vrstvy ADURIT (druhou
vrstvu po zaschnutí té první). Zabraňte tvorbě louží nevsáknuté penetrace, aby se vytvořil lesklý nepřilnavý povlak. Abyste
tomuto zabránili, přebytek tekutiny rozmeťte koštětem nebo do čerstvé vrchní vrstvy ADURITU rozhoďte písek a po
zaschnutí eventuální přebytky písku odstraňte. Eventuální vyrovnání nebo pokládání podlahy lze provádět až po dokonalém
vyschnutí.

Shrnutí
Ke zpevňování drolivých cementových podkladů používejte zpevňovač povrchů na bázi silikátů typu ADURIT výrobce
ADESITAL S.p.A.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)
Vzhled
Barva
Skladování
Objem. hmotnost
Ph
Pevnost
Obsah pevných látek
Bezpečnost
Hořlavost
Celní kód
Aplikační údaje
Teplota při zpracování
Vysychání

tekutina
transparentní
24 měsíců v originálním balení
1,19 g/m3
1,2
narůstá od 1. dne po nanesení
24%
dráždivé
před použitím si přečtěte informace uvedené na
obalu a v bezpečnostním listu
ne
38249070
od +5°C do +35°C
24 hodin
( v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti )
cca 0,5 – 0,7 kg/m2 podle poréznosti podkladu
( u velmi poškozených povrchů se doporučuje
provést zkouška na malé ploše )
kanystr 25 kg

Spotřeba
Balení ADURIT

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za
návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti
účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Kancelář a sklad:
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz
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