LITHOFIN MULTI-SEAL

Ochranný film na vodní bázi

Popis:
Uzavírací nátěr na bázi hodnotných akrylátů a vosků,
neobsahuje rozpouštědla, bez zápachu, s dobrými vlastnostmi při zpracování, ihned připravený na použití.
Vlastnosti:
Po zaschnutí se vytvoří lesklý film, který matným a drsným plochám propůjčí decentní lesk a elegantní vzhled.
Nečistoty již nepronikají do povrchu a lze je snadno setřít.
Drsné krytiny získají jemný povrch, lze je díky tomu snadněji stírat a udržovat. Odolnost filmu je dobrá. Ochranný
film nejen snižuje předčasné opotřebení, ale také zlepšuje vzhled krytiny: barvy se zvýrazní a působí čerstvěji.
Stopy již existujícího opotřebení (např. škrábance) se viditelně zmenší.
Technická data:
Hustota: cca. 1,0 g/cm³
Hodnota pH: cca. 9
Vzhled: mléčně bílý
Aroma: téměř bez zápachu
Oblast použití:
Pro uzavřetí a ochranu nových povrchů stěn a podlah a
pro osvěžení již uzavřených povrchů. Jen pro interiér.
Podklady: neglazované keramické obklady a dlažby,
pálená hlína, cihelné obklady a klinkery, drsné, řezané
plochy přírodního kamene z mramoru, vápence a břidlice
apod.
Upozornění: Nevhodné pro protiskluzové krytiny, glazované a leštěné povrchy.
Pro mechanicky silně namáhané povrchy a do exteriéru
doporučujeme impregnaci Lithofin Fleckstop.
Zpracování:
Podklad musí být čistý, bez oleje a tuku a dobře vyschlý.
Nečistoty a zbytky starého ošetřujícího přípravku nejprve
odstraňte vhodným čistidlem LITHOFIN a omyjte důkladně vodou. Před samotnou aplikací doporučujeme provést
test.
Nanášení: pomocí mopu, houby nebo hadříku, který nepouští vlákna. Produkt zlehka protřepejte a rovnoměrně
nanášejte nezředěný. Nanášené množství se řídí savostí
povrchu; na povrchu by se měl vytvořit viditelný film. V
případe potřeby je po cca 8-10 hod. možné provést druhý
nátěr napříč prvnímu. Na málo savém povrchu lze Lithofin
MULTI-SEAL použít i ředený.

Teplota povrchu pro zpracování: 15-25 °C
Vydatnost: cca 15-20 m2/l v závislosti od podkladu
Doba schnutí: pochůzný po cca 2 hod. v závislosti od
teploty a vlhkosti vzduchu v okolí. V čase schnutí po
povrchu nešlapte. Ochranný film je možné po 5 dnech
plně zatěžovat.
Následná péče:
Pro obnovení a zachování ochranného filmu přidejte
čas od času do vody na vytírání Lithofin MULTI-SEAL
(cca 2 dcl na 10 l vody). Strojové leštění zvyšuje lesk
a může odstranit škrábance. Ochranný film je možné
odstranit pomocí produktů Lithofin MN Grundreiniger
nebo KF Intensivreiniger.
Skladování
V mrazuvzdorném prostoru, v chladu a v uzavřeném
obalu až po dobu 3 let.
Ochrana životního prostředí
Na vodní bázi, neobsahuje organická rozpouštědla
Třída WGK1 dle VwVwS z 17.5.99.
Likvidace: návod AVV 070 199
Obal je z ekologicky přijatelného polyetylenu (PE) a je
recyklovatelný. Vypláchnuté obaly lze likvidovat prostřednictvím systému sběru surovin (viz pokyny na etiketě.)
Bezpečnost
Po zaschnutí zdravotně nezávadný. Chraňte před dětmi.
Obsažené látky: akryláty, polyméry, aditiva
Nařízení o nebezpečných látkach: Označení dle směrnice ES 1999/45/EG: žádné
ADR2009: Nejedná se o nebezpečné zboží
Balení
Láhev 1 l s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)
Kanystr 5 l (2 ks v kartonu).
Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických
zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky
na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují
všechny předchozí verze technických listů.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7a, 625 00 Brno,
tel.: +420 541249922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com

