HASIT Tonerdelösung
Úprava podkladu pro aplikaci omítek

Oblast použití:

Úprava podkladu pro aplikaci vápenných omítek na staré zdivo a vápenné omítky - neutralizace
a zvýšení smáčivosti podkladu, čistící účinek, zvýšení přídržnosti malty k podkladu. Aplikace
nezředěného roztoku stříkáním těsně před nanášením vápenné omítky.
Naleptání starých slinutých vápenných omítek. / Zlepšení pórovitosti starých vápenných omítek
rozšířením pórů.

Vlastnosti:

• Ekologicky vhodný
• Bez zápachu

Zpracování:

Technická data
Číslo výrobku

23090

Způsob balení
Množství na balení
Balení na paletě

10 l /Bal.
60 Množ./Pal.

Barva
Spotřeba
Poznámka ke spotřebě

světležlutý
ca. 0,25 l /m²
Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.

Hustota

ca. 1 kg/l

Hodnota pH
Podklad - Teplota

ca. 4
> 5 - < 25 °C

Materiálové složení:

• Zásaditý octan hlinitý ve vodném roztoku
• Bez organických podílů
• Minerální

Skladování:

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5°C do +30°C.
Skladovatelnost 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní
vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+ )

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečností informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím
nutno důkladně pročíst.
Podrobné bezpečností informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím
nutno důkladně pročíst.

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro
zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenese
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele.
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je
zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní
pobočce.
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