FEB
 AQUASEAL LIQUID FELT
JEDNOVRSTVOVÁ ELASTOMERICKÁ STRENÁ IZOLAÈNÁ VRSTVA
POPIS
Pokrytie v jednej vrstve, elastomerická, odolná
proti UV lúèom a teplotne stabilná, odolná proti vlhkosti, bez rozpúadiel, jednoduché pouitie, nevyaduje pouitie iadneho základu.
Aquaflex je bitumenová zmes zaloená na vode, ktorá je urèená na oetrenie nových alebo
existujúcich striech, èi plochých, alebo ikmých, aplikovaná tetcom alebo striekaním.
Aquaflex schne do ve¾mi elastickej vodovzdornej membrány, ktorá je schopná pohlti vetky bené pohyby budov, ako aj teplotné
extrémy. Jej vynikajúca pri¾navos ku väèine
povrchov ju robí ideálnou pre znovunatretie
existujúcich striech, prièom sa aplikuje rýchlo
a jednoducho a vytvára súvislú extrémne spo¾ahlivú vodovzdornú membránu.
Aquaflex je modifikovaná bitumenová zmes
preslávená svojimi elastomerickými vlastnosami, prièom má dåkovú rozanos 900 %.
Aquaflex ¾ahko pohlcuje pohyby budovy
a ostáva neporuený po celej ploche strechy.

JEDNOVRSTVOVÉ APLIKOVANIE
Aquaflex sa aplikuje za studena, tetcom alebo striekaním priamo z nádoby. Jedna vrstva
je bene dostaèujúca a v mnohých prípadoch
nie je potrebné ani natieranie základu, èo ete redukuje èas potrebný na pouitie ako aj
náklady. Keï je natieranie základu doporuèené ako napríklad pri praných alebo poréznych povrchoch, ako je azbestocement,
pouite Aquasel Primer a nechajte ho dobre
zaschnú pred pouitím Aquaflexu.

PREPÚANIE VLHKOSTI (DÝCHANIE)
Po vyschnutí Aquaflex Liquid Felt vytvára
mikropóry, ktoré umoòujú substrátu dýcha,

aj keï je vodotesný. Priepustnos vlhkosti
Aquaflexu je výborná vlastnos pre únik
potenciálnej vlhkosti, ktorá by inak mohla
pôsobi na truktúru strechy.

TEPLOTNÁ STABILITA
A ODOLNOS VOÈI UV LÚÈOM
Aquaflex si uchováva svoje vlastnosti v irokom rozsahu teplôt a je odolný voèi neiadúcim úèinkom ultrafialového iarenia.
Pri zvetrávaní Aquaflex ostáva pruný
a nedrobí sa ako väèina ostatných strených
náterov.
Aquaflex schne do èiernej zmesi a je pouite¾ný s ve¾kou väèinou slneèných krytín,
ktoré sa môu poui ako dodatoèná ochrana.

BEZ ROZPÚADIEL
Aquaflex je bez rozpúadiel a nie je hor¾avý.
Tým, e je to vodná emulzia, je menej kodlivý
voèi ivotnému prostrediu a náradie môe by
¾ahko oèistené vodou, pokia¾ je ete mokré.

POUITIE
Povrchy, na ktoré sa Aquaflex bude aplikova,
by mali by trukturálne celistvé. Vetky zlomené, prasknuté alebo chýbajúce èasti krytiny
by mali by vymenené, alebo opravené pred
pouitím. Vyduté miesta je potrebné rozreza
a prekry.
Vetky povrchy musia by èisté a bez prachu.
Machy a plesne musia by odstránené, ak
ostávajú, strecha musí by oetrená s Feb
Fungicide a opä vysuená pred natieraním.
Na prané a porézne základy sa musí nanies
Aquaseal Primer (základ) a necha vyschnú.
Aquaflex by sa mal aplikova tetcom alebo
striekaním (rozpraovaèom) 0,75 m2/liter. Jedna vrstva je bene dostatoèná, ale môeme
nanies aj druhú, pokia¾ prvá úplne vyschla.

Kde je potrebné preklenú trhliny, polyesterové
vlákna môu by viazané do mokrého Aquaflexu a po zaschnutí prekryté finálnou vrstvou.
Prikryte vetky priliehajúce vertikálne plochy
do výky najmenej 150 mm a pod existujúce
krytiny.

niektorým z Aquasealov, napríklad Aquaseal
Reflect, Aquaseal hliníková povrchová farba
a Aquaseal farebné nátery striech èervený, edý, biely a zelený.

POVRCHY

Nepouívajte pri teplotách pod 4°C, alebo keï
je oèakávaný dáï. Aquaflex potrebuje pribline 24 hodín na úplné zaschnutie (pod¾a poveternostných podmienok). Nie je vhodný na plochy, po ktorých sa bude chodi. Chráòte pred
mrazom poèas uskladnenia.

Systémy odráajúce slneèné lúèe je moné
aplikova na Aquaflex. Minerálne granule môu
by rozsypané na Aquaflex predtým, ako vyschne. Po zaschnutí môe by Aquaflex prekrytý slnko odráajúcim poterom, ako napríklad

DÔLEITÉ UPOZORNENIE

TECHNICKÉ ÚDAJE
pokrytie
hrúbka vrstvy (pri doporuèenom pokrytí)
pomerné predåenie (pri doporuèenej hrúbke filmu)
regenerácia (po 100% pomernom predåení)
prenos vzdunej vlhkosti
èas, po ktorom mono opä natiera
hmotnostný obsah pevných zloiek
pecifická hmotnos
bod vznietenia
skladovanie
ivotnos
balenie

 0,75 m2/liter
 mokrá 1,4 mm; suchá 1,0 mm
 a 900 %
 a 90 %
 0,8 g/m2 za 24 hodín
 24 hodín
 60 %
 1,00 s odchýlkou 0,02
 nie je
 v zapeèatených obaloch
pri teplotách medzi 5°C a 30°C
 do 1 roka
 2,5; 5; 25 litrové obaly
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