Produktový list

STONE CARE

interiér / exteriér

Bílý, vodou ředitelný, ochranný a dekorativní impregnační prostředek na

IMPREGNACE

bázi silikonů. Pro povrchovou hydrofobizaci obkladů STEGU. Pro vnitřní i
vnější použití. Systémový produkt v montážním systému STEGU.

Prohlášení o vlastnostech

AL/01/14

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2006

typ
STONE CARE

mrazuvzdorný

kód

ean

ST-I-SC2-002-1

5907762305556

BALENÍ
Rozměr balení (délka x šířka x výška)

150 x 90 x 210 mm

Hmotnost balení

2 kg
~ 10 m2

Vydatnost
Počet ks na vrstvě palety

65 balení

Počet ks na paletě

260 balení

Výška palety

0,99 m

Hmotnost palety

545 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE
Propustnost vodních par

NPD
W < 0,1 kg/m2 · h0,5

Kapilární absorpce a propustnost vody
Teplotní kompatibilita

NPD

Zkouška přilnavosti v tahu

NPD

Reakce na oheň

F

Odolnost proti nárazu

NPD

Hloubka impregnace

≥ 5 mm

Nebezpečné látky

SLOŽENÍ
Bezbarvý vodou ředitelný roztok na bázi silikonů.

MSDS

podle nasákavosti, okolní teploty a teploty povrchu nejpozději po 20 minutách).
Impregnovaný povrch by měl být důkladně a rovnoměrně nasycený. Použití v interiéru i exteriéru. Impregnujte za suchého počasí bez deště při teplotě +5°C až +25°C.

PODKLAD

Obklady STEGU impregnujte včetně spár nejdříve po 7 dnech od skončení prací.

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu, mastnot a zbytků snižujících přilna-

SPOTŘEBA

vost, separátorů, výkvětů, nátěrů a sintrových vrstev. Určeno pro impregnaci obkladů STEGU. Plochy, které nebudou impregnovány vždy pečlivě zakryjte.
ZPRACOVÁNÍ

Před použitím zamíchejte, připraveno k použití.
APLIKACE
Impregnaci STONE CARE nanášejte na sádrové obklady STEGU jednorázovým nástřikem. Na betonové a kamenné obklady nanášejte štětcem nebo nástřikem. Impregnační prostředek se musí nanášet rovnoměrně. V případě silně nasákavých betonových ploch nanášejte dvakrát metodou mokré na mokré (druhou vrstvu nanášejte
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Spotřeba je ovlivněna nasákavosti impregnovaného materiálu a technice nanášení.
Orientační spotřeba je 8 - 10 m2 při jednovrstvé impregnaci.
SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data
výroby uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v plastových vědrech o hmotnosti 2
kg, na dřevěných EUR paletách krytých folií (260 ks/paleta).
OCHRANA ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC
Impregnace dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte
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prach. Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte,

nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým
množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při
náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech
poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento produktový list. Uchovávejte mimo
dosah dětí.

P 101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P 102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový
štít.
POZNÁMKA
Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách
(teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na
místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných
odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení
vlastní zkoušky. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení plat-

ných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku
a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních
místních podmínkách.

Vydáním nového produktového listu pozbývají předchozí vydání produktových listů
platnost.
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