Penetračné nátery

Knauf Haftemulsion
Emulzia zvyšujúca priľnavosť

Popis produktu

Oblasť použitia

Vlastnosti

Špeciálny penetračný náter, prísada pre
zlepšenie vlastností a zvýšenie priľnavosti.

Pred nanesením:
■ podkladových omietok, stierok, vyrovnávacích podlahových hmôt, atď.
■ zvyšuje odolnosť voči tvorbe prasklín
renovačných mált, vápenných, vápennocementových omietok, cementových poterov
■ pre zvýšenie priľnavosti pri lepení
s väčšou hrúbkou lepidla (napr. granit,
porfýr)
■ pre interiér, exteriér, vlhké miestnosti,
pivnice.

■ použitie v interiéri a exteriéri

Dodanie
1 kg vedro
5 kg vedro

Číslo mat. 00102693
Číslo mat. 00102694

Skladovanie
Skladujte na suchom a chladom mieste,
chráňte pred mrazom, skladujte v uzavretých
obaloch po dobu 18 mesiacov od dátumu
výroby uvedeného na obale.

■ pripravený na požitie
■ upravuje nasiakavosť podkladu
■ zvyšuje priľnavosť
■ bráni prieniku vlhkosti
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Knauf Haftemulsion
Emulzia zvyšujúca priľnavosť
Prevedenie
Podklad
Veľmi nasiakavé podklady ako napr.: tehlové
murivo, podklady z vápenno-pieskového
muriva, pórobetón, atď.; na nenasiakavé
podklady z liateho asfaltu.
Podklad musí byť
■ nosný, suchý, pevný a dostatočne stabilný,
■ bez prachu, voľných častí, oleja, mastnoty,
oddebňovacích olejov, časti , ktoré znižujú
priľnavosť odstrániť.
Spracovanie
Ako základný náter:
 Pre veľmi nasiakavé podklady pomer
riedenia 1:4 (Haftemulsion/voda)


pre nenasiakavé podklady riedenie 1:2.

Naniesť celoplošne pomocou valčeka,štetca alebo
kefy a nechajte zaschnúť. Nasledujúce práce je
možné vykonávať po dôkladnom vyschnutí (cca 12
hod).

Ako prísada pre zlepšenie vlastností:
 Pomer miešania (Haftemulsion/voda) pre
reparačné malty/malty pre vysprávky 1:5
 vápenné, vápenno-cementové 1:10
 pre cementové potery 1:5
 1:10, pre cementové potery 1:5. Následne
zmiešať s maltou, betónom, omietkou
Následne zmiešať s maltou, betónom, omietkou
príp. poterom. Zohľadniť údaje na práškovom
produkte.
Ako prípravok na zvýšenie priľnavosti pri lepení s
väčšou vrstvou lepidla:

Podmienky pre spracovanie
Teplota spracovania podkladu: +5°C až + 25°C.
Dolňujúce informácie
Chrániť pred priamym slnečným žiarením,
prievanom. Nižšia teplota podkladu a okolia
alebo vyššia vzdušná vlhkosť predlžuje
spracovanie a čas schnutia.
Bezpečnostné pokyny
Na vyžiadanie je k dispozícii karta
bezpečnostných údajov, resp. na www.knauf.sk

 Pomer riedenia 1:1 (Haftemulsion/voda)
Zmes naneste rovnomerne na zadnú stranu dosky,
mokrou stranou uložte dosku do maltového lôžka
(uloženie „mokré do mokrého“).

Spotreba: cca 30 – 40 g/m2 koncentrátu.
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Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebno-fyzikálne vlastnosti systému Knauf sa
dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto
nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlač a fotomechanická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy
Knauf.

Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade,
že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.

