PREPARA
PIGMENTOVANÝ IZOLAČNÝ PROSTRIEDOK
kód 4710019
POPIS
Fixačný, vodou riediteľný prostriedok na báze akrylových
živíc vo vodnej disperzii, vhodný na povrchovú impregnáciu
stenového podkladu, určený pre cykly maľovania
v exteriéri, zvlášť na plastické nátery, a v interiéri,
predovšetkým na prípravu sadrokartónu.
PREPARA má dobrú penetračnú schopnosť, je schopný
nasýtiť aj mikroskopické kapiláry povrchu málo savých
omietok.
Keď sa PREPARA prifarbuje pigmentom, poskytuje
počiatočné krytie podkladu, pričom umožňuje dosiahnutie
úplného krytia s menším počtom vrstiev farby záverečnej
úpravy.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Vhodný na:
- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
- Povrchy z betónu.
- Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
- Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy,
suché, celistvé, savé a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že
pohlcujú vlhkosť.
- Neodporúča sa používať na tmely a podklady už
natierané mnohými vrstvami starých temperových farieb.
Povrchy sa vhodne pripravia podľa pokynov odseku
PRÍPRAVA PODKLADU.
Nepoužívať na čerstvé podklady.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej disperzii
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0,05 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 8000 ± 400 cps pri
25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 30-40 minút; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4
hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
Stenové povrchy:
- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V
prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou
špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom
COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom
COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania
prípadné výkvety a odlupujúce sa staré nátery. Úplne
odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt
pomocou kefovania.
- V interiéri vyrovnať nerovnosti podkladu a ošetriť diery,
praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO
9400006/9410110; skleneným brúsnym papierom obrúsiť
tmelenia a záplaty.
- Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.

- Urobiť prípadné zarovnania pomocou RASAMIX 9440160
alebo BETOMARC 9450150 alebo pomocou RASOMARC
9500150 podľa typu podkladu.
- Na čistý a suchý povrch naniesť jednu vrstvu PREPARA.
- Po aspoň 4 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.
*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo
závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou
predbežných skúšok na danom podklade).
NÁVOD NA POUŽITIE
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody
alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Náradie: štetec, valček a striekacie zariadenie airless.
- Riedenie: pri štetci/valčeku 30-40 % vodou.
- Pri aplikáciách so striekacími zariadeniami airless závisí
riedenie od použitého zariadenia a prevádzkového tlaku.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 8-10 m2/l na vrstvu, pri stredne
savom podklade. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku
na danom podklade na stanovenie spotreby.
ZAFARBENIE
Tento produkt je dostupný biely a je ho možné prifarbiť
pomocou
farbiacich
hmôt
Tónovacieho
systému
Marcromie. Produkt je navyše možné prifarbiť farbivami
COLORADO séria 548 v tonalite svetlých odtieňov.
Neprekračovať množstvo max. objemových 5 % tónovacích
hmôt.
USKLADNENIE
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. G: základný náter (na báze vody): 50 g/l (2007) / 30 g/l
(2010) PREPARA Obsahuje max.: 30 g/l VOC
Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg.
Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať
produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí,
nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať
iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami
okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade
požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok.
Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov
alebo do okolia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
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PREPARA
PIGMENTOVANÝ IZOLAČNÝ PROSTRIEDOK
kód 4710019

HESLO TEXTU
Pigmentovaný izolačný prostriedok.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, izolačného
prostriedku PREPARA kód 4710019, na báze akrylových
živíc vo vodnej disperzii, vhodný na impregnáciu stenových
podkladov v interiéri a exteriéri, v množstvách stanovených
podľa savosti podkladu. Dodávka a pokládka materiálu €
................. na m2

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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