Technický katalogový list
700 Adhezní můstek na obklady
– vnitřní –
Pro překrytí zrcadlových obkladů
Materiál
Použití

MODULAN Adhezní můstek na obklady – vnitřní – je křemičitým
pískem plněný, pigmentovaný adhezní můstek. Je vhodný jako
základní nátěr zprostředkující přídržnost na hladkých, nesavých
zrcadlových obkladech pro následné stěrkování vhodnými stěrkovými
hmotami Modulan. Nepoužívat v oblastech se zatížením vlhkostí.

Vlastnosti

Modulan Adhezní můstek na obklady – vnitřní – je připravený k
okamžitému použití a může být přímo zpracován. Vynikající
přídržnost na hladkých, nesavých podkladech, velmi dobrý adhezní
prostředek pro následné stěrkování. Červené zbarvení pro zajištění
celoplošného nanesení.

Forma dodání

Připravený ke zpracování

Barevný odstín

Červená pigmentace

Obsažené látky

Disperze na bázi umělé pryskyřice, plniva, voda a aditiva.

Skladování

Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal
dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Velikosti balení

500 ml

Zpracování
Podklad

Ošetřované plochy musí být suché, pevné a bez separačních látek
(např. tuků, zbytků mýdla, silikonu atd.). Podklad musí být případně
vyčištěn vhodným čisticím prostředkem. Glazované obklady i
případné mírné nerovnosti podkladu musí být přebroušeny vhodným
brusným papírem (zrnitost cca 80). Případná poškození obkladů
nebo spár musí být odborně opravena.

Zpracování

Modulan Adhezní můstek na obklady – vnitřní – před zpracováním
dobře promíchat. Materiál nanášet tence a rovnoměrně válečkem
(lakýrnickým nebo s mechovou pryží). Dodržet minimální dobu
schnutí 6 hodin před další vrstvou na ošetřované ploše.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu.

Spotřeba

cca 250 ml / m²
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Doba schnutí

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % cca 6 hodin.

Teplota zpracování

Min. +5 °C, max. 25 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během
schnutí.

Upozornění
Bezpečnostní pokyny

Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima nebo pokožkou
okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do
kanalizace/vody nebo do půdy.
Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.

Likvidace

Menší, zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány společně s
domovním odpadem. Likvidace větších množství materiálu a tekutých
zbytků materiálu dle úředních předpisů. Zbytků zbavené obaly mohou
být předány na recyklaci.
Stav 06.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační
hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.
Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau
Dodavatel:
Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488
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