VERNICE ACRILICA
PRIESVITNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK PRE KAMENNÉ MATERIÁLY
kód 8220230/238
POPIS
VERNICE ACRILICA je priesvitný ochranný prostriedok na
báze rozpustených akrylových živíc, s vysokou pružnosťou,
spevňovacou
a
vodu
odpudivou
schopnosťou
a
s
vynikajúcou
odolnosťou
voči
chemickým
a poveternostným vplyvom.
VERNICE ACRILICA je spevňujúci prostriedok špeciálne
navrhnutý na ochranu kamenných materiálov pred škodami
spôsobenými atmosférickým znečistením.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Vhodný na:
- kamenné vápencové materiály, mramory a málo porézne
kamene;
- obkladové tehly;
- povrchy z betónu.
Produkt je možné použiť na reštaurátorské práce a na
údržbu historických budov.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Povaha pojiva: Metakrylové reverzibilné živice
- Rozpúšťadlo: aromatické uhľovodíky
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,90 ± 0,05 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 72 ± 16 cps pri 25 °C
(rotačný viskozimeter Brookfield)
- Lesk UNI EN ISO 2813:
8220230 lesklý: > 80, uhol snímania 60°
8220238 satinovaný: 50±5, uhol snímania 85°
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 2 hodiny; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 24 hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
Povrchy z kameňa alebo tehál:
- Odprášiť a vyčistiť povrchy; pri výskyte povlaku nečistoty,
povrchovej kôry, šupín atď. odporúčame vykonať čistenie
podkladu tlakovým umývaním vodou alebo vodným
pieskovaním alebo mikropieskovaním alebo chemickým
čistením. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na
stanovenie najúčinnejšej metódy a typu čistenia.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom
COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom
COMBAT 333 kód 4810333.
- Na suchý podklad naniesť 2 vrstvy VERNICE ACRILICA
podľa uvedených spôsobov.
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.
- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.
- Náradie: štetec, striekacie zariadenie.
- Riedenie: od 0 do 20 % so syntetickým riedidlom 5210011
alebo s riedidlom na rýchloschnúce emaily 5070712 podľa

savosti podkladu.
- Pri aplikáciách na kamenné alebo tehlové podklady
naniesť produkt v 2 vrstvách s časovým odstupom aspoň
12 hodín.
V závislosti od povahy podkladu a konzistencie, môže byť
v niektorých prípadoch potrebné ďalšie riedenie, ktoré sa
určí pomocou predbežnej praktickej skúšky. Na takéto
použitie je nutné predbežné schválenie zo strany
kompetentného správcu kultúrnych pamiatok na danom
území.
- Čistenie náradia sa vykonáva hneď po použití so
syntetickým riedidlom 5210011 alebo s riedidlom pre
rýchloschnúce emaily
5070712.
- Približná výdatnosť: 4-6 m2/l pri 2 vrstvách.
Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom
podklade na stanovenie spotreby.
ZAFARBENIE
Produkt je dostupný bezfarebný pri lesklej verzii kód
8220230 a satinovanej verzii kód 8220238.
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. H: Fixačné základné nátery (na báze rozpúšťadla): 750
g/l (2007)/ 750 g/l (2010)
VERNICE ACRILICA Obsahuje max.: 750 g/l VOC
- Horľavý,
- dráždi dýchacie cesty,
- toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé
negatívne účinky pre vodné prostredie,
- nevhadzovať zvyšky do kanalizácie,
- uchovávať mimo dosahu detí,
- nevdychovať výpary,
- nerozptyľovať do okolia.Preštudujte si špeciálne pokyny/
informačné listy v oblasti bezpečnosti,
- v prípade požitia nevyvolávať vracanie: ihneď vyhľadať
lekára a ukázať mu obal alebo štítok,
- v prípade nedostatočného vetrania používať vhodnú
dýchaciu masku.
Označenie štítkom nebezpečenstva v zmysle smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES v znení neskorších predpisov.
Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem;
nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne
vyschnúť a prepravovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
Priesvitný ochranný prostriedok pre kamenné materiály.
Aplikácie, na vopred pripravené podklady, priesvitného
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VERNICE ACRILICA
PRIESVITNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK PRE KAMENNÉ MATERIÁLY
kód 8220230/238
ochranného prostriedku na kamenné materiály VERNICE
ACRILICA kód 8220230/238, na báze rozpustených
metakrylových živíc, určený na ochranu kamenných
materiálov.
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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