AQUASEAL SOLVENT FREE ROOF
WATER PROOFER
STRENÁ IZOLÁCIA BEZ ROZPÚADIEL
Na vodoizoláciu plochých striech vrátane krytinových striech, asfaltových striech a striech
z vlnitých plátov.
n Ekonomická a dlhodobá ochrana.
n Jednoduché pouitie.
n Chemické zloenie na báze vody.

PRÍPRAVA PODKLADU A POUITIE

Vodoizolácia by sa mala nanáa aj do výky
10 cm pri¾ahlého zvislého muriva a popod
existujúce lemy.
Pokrytie (iba informatívne):
Pribline 1,6 m2 na liter a vrstvu, v závislosti
od podkladu.

UPOZORNENIA

Vetky povrchy musia by èisté a suché. Na
miestach, kde je to potrebné, je nutné vykona
opravy povrchu.

Nenanáajte pri teplotách pod 5°C, alebo ak
je pravdepodobný dáï v priebehu 24 hodín.

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.

V podmienkach niích teplôt, alebo vysokej
vlhkosti sa extrémne predluje èas schnutia
 vtedy doporuèujeme poui Aquaseal Fast
Drying Roof Waterproofer (Aquaseal
 rýchloschnúca izolácia striech).

Opravte trhliny a diery pomocou Aquaseal Bitumen Roof Repair Mastic (Aquaseal bitumenový opravný tmel na strechy). Kde je moné,
vymeòte ve¾mi pokodené strené pláty (resp.
tvarovky).

Pochôdzne strechy by nemali by oetrené
s Aquaseal Solvent Free Roof Waterproofer.

Betón, azbestocement a vetky iné porézne
povrchy by mali by oetrené základným náterom Aquaseal Fast Drying Bitumen Primer
(Aquaseal rýchloschnúci bitumenový základný
náter), ktorý musí zaschnú.
Pred pouitím a príleitostne poèas pouitia
pomieajte.
Naneste Aquaseal Solvent Free Roof Waterproofer (Aquaseal strenú vodoizoláciu bez
rozpúadiel) na povrch strechy. Je moné
oetrova aj mierne vlhké povrchy. Nanáajte
prostredníctvom mäkkého tetca, alebo zmetáku. Tieto je dobré namoèi pred pouitím
aj príleitostne poèas pouitia do vody, aby
sa materiál na nich nezlepoval.
Na dostatoène pevnú ochranu sa doporuèujú
dve vrstvy, prièom prvá vrstva musí by úplne
vyschnutá pred nanáaním druhej.

ZDRAVIE A BEZPEÈNOS
Tak, ako u vetkých chemických výrobkoch, 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
okamite 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 dávanie, vypite
ve¾ké mnostvo vody a vyh¾adajte lekársku
pomoc.
Neiadúci odpad absorbujte do piesku, zeme
alebo minerálneho absorbentu a pozbierajte

do 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 SOLVENT FREE ROOF WATER
PROOFER je dodávaný v 25,205 l obaloch.

tetce by mali by umyté studenou vodou
ihneï po pouití. Ak sú zlepené, je moné
oèisti ich liehom.

STRENÁ VODOIZOLÁCIA
BEZ ROZPÚADIEL
Aquaseal Solvet Free Roof Waterproofer sa
dodáva pripravený priamo na pouitie pri
oetrovaní asfaltových, azbestocementových, betónových, krytinových a podobných
strených povrchov. Na plochých strechách
musí by zabezpeèený dostatoèný spád. Pretoe Aquaseal Solvent Free Roof Waterproofer je vodnou emulziou, je odolný voèi daïu
a po úplnom zaschnutí a je vhodné nanáa
ho poèas rána pred suchým teplým dòom. Ak
sa oèakáva premenlivé poèasie, doporuèujeme poui Aquaseal Fast Drying Roof Waterproofer (Aquaseal  rýchloschnúci vodoizolaèný náter na strechy).
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