AQUASEAL PROTECTIVE (44)

Black Bitumen Paint
BITUMENOVÁ FARBA

L Èierna bitumenová farba
L Vhodná na kov a betón
L Ochranná vrstva pre kovové odkvapové
¾aby a odkvapové rúry, kovové oplotenia, zábradlia, brány a tie pre betón.
Pre pouitie ako ochranný a dekoraèný
náter na oce¾, elezo, betón, azbesto
cement a zinok. Aquaseal 44 je vhodný
na natieranie kovových nádrí studenej
pitnej vody.

POUITIE
Vetky povrchy musia by suché a dostatoène
oèistené od zbytkov prachu, zneèistenia
a mastnoty. Aquaseal 44 môe by nanesený
na predchádzajúce vrstvy farby za predpokladu, e je dostatoèná pri¾navos. Najprv si na
malom kúsku preverte, èi materiály spolu nereagujú (Aquaseal 44 s predolými nátermi)
a èi je vzájomná pri¾navos dostatoèná.
Pokodené, alebo popraskané nátery musia
by odstránené, podobne ako aj nátery na báze dechtu.
Na oce¾ a elezo naneste vhodný, hrdzu
potláèajúci základ, ktorý by mal by úplne suchý pred tým, ako ho pretriete. Èerstvo galvanizované kusy by mali by zdrsnené drôteným
kartáèom a oetrené vhodným leptajúcim základným náterom. Porézne povrchy (ako napríklad azbestocement) by mali by oetrené
základným náterom Aquaseal 44 zriedeným
s 20 % liehu, ktorý je potrebné necha vyschnú.

Aplikujte tetcom. Minimálne dve vrstvy sú doporuèované pre dosiahnutie trvácej ochrany,
prièom vdy nasledujúca vrstva sa aplikuje a
po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.
Aquaseal 44 môe by nanáaný rozpraovaèom, v tomto prípade vak je potrebné ho
zriedi liehom.
Po zaschnutí je Aquaseal 44 netoxický a preto je vhodný na vnútornú ochranu kovových
nádrí pre studenú vodu. Je doporuèené
v tomto prípade poui tri vrstvy, pred naplnením je vhodné umy nádr studenou vodou.
Aquaseal 44 by sa nemal pouíva na nádre, v ktorých bude teplá voda.

POZNÁMKY
Pokrytie: Kovové povrchy pribline 10 m2 na
liter a vrstvu. Betón, azbestocement a podobne pribline 5 m2 na liter a vrstvu v závislosti od poréznosti.
Povrch Aquaseal 44 vo veobecnosti ako
aj povrch iných bitumenových farieb zvetrá
do matnej èiernej. Toto nemá nijaký vplyv
na ochranné úèinky náteru. Nepretierajte
náter konvenènými olejovými farbami.
tetce a nástroje je moné oèisti liehom.
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