HASIT Aufbrennsperre
Egalizační penetrační prostředek

Oblast použití:

Speciální egalizační penetrační přípravek bez obsahu rozpouštědel, k egalizaci savých podkladů (např.
Pórobetonové tvárnice, keramické cihelné bloky atd.) nebo rozdílně nasákavých podkladů před aplikací
omítek na bázi sádry nebo vápna/cementu.
Zabraňuje tzv. sprahnutí omítky a vytváří podklad se sníženou nasákavostí pro rovnoměrné tuhnutí následných omítek.

Materiálové složení:

● Disperzní pojivo
● Přísady pro zlepšení přídržnosti a zpracovatelnosti

Vlastnosti:

●
●
●
●

Dobrá přilnavost
Vyrovnává nasákavost podkladu
Bez rozpouštědel
Stříkatelný

Zpracování:

Podmínky zpracování:

Během aplikace a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5°C a přesáhnout + 30°C.
Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením.

Podklad:

Podklad musí být suchý bez prachu a nečistot.
Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN EN 13914 -1(2).

Příprava podkladu:

Na betonové stropy a hladké betonové stěny nutno použít adhezní nátěr HASIT Putzhaftvermittler / pokud
na aplikovanou omítku budou následně lepeny keramické obklady je bezpodmínečně nutné betonové
stěny před omítáním opatřit adhezním nátěrem HASIT 12 Haftbrücke.
Doporučujeme před aplikací provést mřížovou zkoušku pro ověření pevnosti podkladu.

Příprava materiálu:

HASIT Aufbrennsperre podle savosti podkladu zředit čistou studenou vodou v poměru 1:1 až 1:3 (to
znamená jeden až tři díly vody na jeden díl HASIT Aufbrennsperre).
Stupeň ředění závisí na savosti podkladu. Je nutno se vyvarovat nerovnoměrnému nanášení. Doporučujeme aplikovat pomocí stříkacího zařízení.
Při zpracování nutno obsah nádoby velmi často promíchávat (sedání hrubých podílů).

Zpracování:

Nesmíchávejte s jinými materiály.
Nářadí po aplikaci nutno ihned umýt.
Doba schnutí před aplikací následných vrstev je minimálně 24 hodin (v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách).
Před aplikací následných vrstev je nutné vyzkoušet celkové vyschnutí nátěru.

Balení:

V recyklovatelných plastových kanystrech.

Skladování:

Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5°C do +30°C.
Skladování max. 12 měsíců

Bezpečnostní pokyny:

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

Technická data:
Číslo výrobku

006528

Způsob balení


Množství na balení

10 l/Balení

Balení na paletě

60 EH/Pal.

Barva

Modrá

Spotřeba

Údaje o spotřebě jsou orientační a udávají množství naředěného roztoku. Spotřeba závisí na savosti podkladu a technice zpracování.
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Poznámka ke spotřebě

0,2- 0,5 l/m²
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Technická data:
Číslo výrobku

006528

Specifická váha

1 kg/l

Doba schnutí

cca 24 h

Hodnota pH

9
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a
odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za
další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti
pro zamýšlený účel 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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Všeobecné informace:
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