AQUASEAL FAST DRYING
ROOF WATER PROOFER
RÝCHLOSCHNÚCA STRENÁ VODOIZOLÁCIA
NA BÁZE ROZPÚADIEL
Na vodoizoláciu plochých striech vrátane
krytinových striech, asfaltových striech
a striech z vlnitých plátov.

Doporuèujú sa dve vrstvy, prièom prvá vrstva
musí by úplne vyschnutá pred nanáaním
druhej.
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Ekonomická a dlhodobá ochrana.
Rýchla odolnos voèi daïu.
Môe by pouitý aj na vlhký povrch.
Krátky èas medzi nanáaním jednotlivých
vrstiev.

Vodoizolácia by sa mala nanáa aj do výky
10 cm pri¾ahlého zvislého muriva a popod
existujúce lemy.

PRÍPRAVA PODKLADU A POUITIE

Pribline 1,0 m2 a 1,5 m2 na liter a vrstvu,
v závislosti od podkladu.

Aquaseal Fast Drying Roof Waterproofer môe by nanáaný na vlhké aj suché podklady.
Vetky povrchy musia vak by èisté. Na
miestach, kde je to potrebné, je nutné vykona
opravy povrchu.
Ak sú na povrchu machy, plesne, liaje, je
potrebné oetri povrch fungicídmi v súlade
s doporuèeniami výrobcu fungicídu. Po
oetrení fungicídmi je potrebné necha povrch
vyschnú.
Opravte trhliny a diery pomocou Aquaseal Bitumen Mastic for Roofs (Aquaseal bituménový opravný tmel na strechy). Kde je moné,
vymeòte ve¾mi pokodené strené pláty
(resp. tvarovky).
Betón, azbestocement a vetky iné porézne
povrchy by mali by oetrené základným náterom Aquaseal Fast Drying Flashing & Roof
Primer (Aquaseal rýchloschnúci základný
náter na strechy a lemy), ktorý musí zaschnú.

POKRYTIE (IBA INFORMATÍVNE)
UPOZORNENIA

nesie druhá vrstva. Po zaschnutí sa nanesie
posledná vrstva, reflexný náter Aluminium
Paint. Poèet vrstiev závisí od sklonu strechy a
dåky záruky. Bene sa pouívajú tri vrstvy.

ZDRAVIE A BEZPEÈNOS
Aquaseal Fast Drying Roof Waterproofer obsahuje bitumen v hydrokarbónovom roztoku.
Hor¾avé  udrujte mimo zdrojov otvoreného
ohòa. Pouívajte iba v dobre odvetraných
priestoroch a nevdychujte výpary. Poitie
a vdych sú nebezpeèné. Je riziko trvalých následkov. Zabráòte kontaktu s oèami a pokokou. Doporuèuje sa pouitie ochranných rukavíc. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
Tak ako so vetkými chemickými výrobkami je
potrebné dba poèas pouitia aj uchovávania
na to, aby sa zabránilo kontaktu s pokokou,
oèami, ústami a potravinami. V prípade kontaktu s pokokou, umyte postihnuté miesto
okamie mydlom a vodou. Ak sa výrobok
dostane do kontaktu s oèami, okamite

vypláchnite ve¾kým mnostvom vody a vyh¾adajte lekársku pomoc. Ak je výrobok náhodou
poitý, nesnate sa vyvola dávenie, vypite
ve¾ké mnostvo vody a vyh¾adajte lekársku
pomoc.
Neiadúci odpad absorbujte do piesku, zeme
alebo minrálneho absorbentu a pozbierajte
po polyetylénových sáèkov na vyhodenie.
Umyte oblas vodou s detergentom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

UCHOVÁVANIE
Po prvom otvorení musí by obal opätovne
tesne uzavretý a uchovaný v chlade a suchu.
Chráòte pred mrazom.

BALENIE
AQUASEAL FAST DRYING ROOF WATER
PROOFER je dodávaný v 5,25l obaloch.

Nenanáajte pri teplotách pod 5°C. Aquaseal
Fast Drying Roof Waterproofer nemal by
pouívaný na pochôdzne miesta.
tetce je moné oèisti liehom.

STRENÁ VODOIZOLÁCIA
NA BÁZE ROZPÚADIEL
Aquaseal Fast Drying Roof Waterproofer sa
dodáva pripravený priamo na pouitie pri
oetrovaní asfaltových, azbestocementových, betónových, krytinových a podobných
strených povrchov. Aquaseal Fast Drying
Roof Waterproofer je vhodný na pouitie, ak
sa oèakáva premenlivé poèasie, pretoe je
zaloený na báze rozpúadiel.

Pred pouitím a príleitostne poèas pouitia
pomieajte.

ZOSILNENÝ MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM

Naneste Aquaseal Fast Drying Roof
Waterproofer (Aquaseal rýchloschnúcu strené vodoizoláciu) na povrch strechy, ktorý môe by vlhký, èi suchý. Nanáajte prostredníctvom mäkkého tetca, alebo zmetáku.

Príprava povrchu by mala by prevedená tak,
ako to bolo popísané v úvode. Po uschnutí
vrstvy základného náteru sa nanesie prvá
vrstva, do ktorej sa po miernom zaschnutí
vkladá Fabric (sieovina zo sklenných vlákien,
ktorá slúi ako výstuha). Po zaschnutí sa na-
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