Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok

BV 20 LF Színes
padlóbevonat
(Bodenversiegelung BV 20)
> oldószer mentes
> vegyileg ellenálló
> egykomponensű
Terméktulajdonságok

Oldószere

Felhasználásra kész, időjárás és lépésálló, oldószermentes
műanyag bevonat betonfelületekre.
Megköti a homokot és port, a felületet simává és lépésállóvá
teszi. Könnyű tisztítani. Ellenáll a víz, tisztítószerek,
üzemanyagok, ásványi olajok, hígított savak, lúgok és
számos kemikáliák káros behatásának, közepestől a hosszú
időtartamig.

Alkalmazhatóság
Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
Pincék, gazdasági helyiségek, műhelyek, mosókonyhák és
más nedves helyiségek padlóinak bevonására alkalmas.
Fűtőolaj felfogó kádak burkolására. Erkélyek, teraszok,
betonjárdák, stégek és hasonló felületek bevonása,
takarmány betonsilók belső védelmére.

Termékadatok
kiszerelés:
1 kg doboz
6 kg vödör
12 kg vödör
Tárolás:
Száraz helyen, jól lezárt, eredeti bontatlan csomagolásban
+8°C - +30°C között, kb. 12 hónapig.
Színválaszték:
kavicsszürke, homoksárga, kőszürke

víz

Bedolgozás
Javasolt szerszám:
Ecset vagy perlonhenger
Alapfelület:
Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak,
formatartónak valamint por, szennyeződés, zsír, olaj és laza
részektől mentesnek kell lennie.
Megfelel:
Minden építési alapfelületre, mint beton, esztrich, kő, acél,
anhidrit-esztrich, aszfalt, farostlemez, kerámia felületek.
Előkészítés:
Minden laza részt, réteget el kell távolítani, csiszolni. A
felületet gondosan portalanítani kell.
Bekeverés:
Az anyag felhasználásra kész. Egy alapos felkeverés után
azonnal kezdődhet a munka.
Feldolgozás:
Első réteg felhordása hengerrel vagy ecsettel. Száradás
után (kb. 2-4 óra) következhet a második réteg. Egy hetes
száradás után már hosszantartó vizes igénybevételt is elbír.
2-3 réteg ajánlott.
Silo: A síló alsó falára 3 réteg felhordása szükséges.

Műszaki adatok
Fontos figyelmeztetés!
Anyagszükséglet
Konzisztencia
Sűrűség
Száradás
Viszkozitás

150 - 250 g/m² / réteg
folyékony, kenhető
kb. 1,25 kg/l
20°C nál 2-4 óra múlva átvonható
kb. 13000 mPas

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!
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Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok
Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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