Technický list
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CYKLON Adhézny mostík

Aktualizácia 3/2021

Produkt:

Univerzálny kotviaci mostík na hladké podklady.

Použitie:

Vlastnosti:

Slúži na vytvorenie spojovacej vrstvy medzi hladkým podkladom alebo nevhodným
podkladom (napr. OSB dosky, CETRIS dosky, keramický podklad atď.) a omietkou. Možno
použiť aj ako spojovací vrstvu na podlahový poter pred pokládkou ďalšej vrstvy, vnútorné
i vonkajšie použitie. Aplikáciu na rizikové podklady (plech, asfalt) je potrebné konzultovať
s odborným pracovníkom spoločnosti Gynex s.r.o.
Veľmi dobrá prídržnosť, jednoduchá aplikácia.

Technické
údaje:

Zloženie:
Spotreba:

Normy:
Spracovanie:

Príprava podkladu:
Podklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt a separačných vrstiev (prach a prašné
častice, mastnoty, zvyšky starých náterov a pod.). Medzi rizikové podklady patria
podklady vlhké, trvalo zavlhčenia, biologicky napadnuté.
Spôsob aplikácie:
Pred aplikáciou je treba obsah balenia riadne premiešať. Neriedený výrobok sa nanáša
pomocou molitanového valčeka alebo štetca. Náter aplikujte na miestach chránených
pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom. Nepoužívajte pri teplotách
vzduchu alebo podkladu pod +5 °C a pri očakávaných mrazoch. Doba schnutia pri teplote
20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % činí cca 2 hodiny. Pri nižších teplotách, vyššej
relatívnej vlhkosti vzduchu a nízkej nasiakavosti podkladu sa doba schnutia predlžuje.
Nadväzujúce stavebné konštrukcie je nutné chrániť proti možnému postreku. Pracovné
náradie po práci umyte vodou. Prípadné škvrny spôsobené penetračným náterom mimo
penetrované plochy urýchlene odstráňte s použitím dostatočného množstva vody.

Odstraňovanie
odpadu:

Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Kvalita výrobku:

Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu.

Skladovanie:

Výrobok musí byť uložený v pôvodných dobre uzavretých obaloch pri teplote +5 až
+25 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok nesmie
zmrznúť. Doba expirácie 12 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie:

Vedro – 1; 3; 5 a 12 kg.

Bezpečnosť práce:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

akrylátový kopolymér, piesok 0-0,4 mm, prísady
0,3 až 0,4 kg/m²
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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu
platnosti predchádzajúce vydania.
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