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Popis výrobku

Elastická utěsňovací hmota pro parapetní spáry (V-spáry oblasti parapetu,
oboustranní poloměr 3 mm) u dřevěných oken a dveří, proti vnikání vlhkosti. K
aplikaci při lazurovaných a krycích nátěrech pro venkovní a vnitřní použití.
Parapetní spáry jsou spáry okenní / dveřní konstrukce, u kterých podélní
dřevěná konstrukce doléhá na čelní plochu dřeva, tyto drážky nejsou obvykle
delší než 10 cm. Utěsňovací hmota není vhodná pro použití v jiných spárách
konstrukce.
- nezapáchá
- snadná zpracovatelnost

Barevný odstín

Poloprůhledný

Typ pojiva

Speciální polymerová disperze

Hustota

ca. 1,10 kg/l

Balení

320 ml kartuše

Zpracování

Utěsňovací hmota se zatlačuje pomocí dávkovací pistole do čisté a prachu
zbavené parapetní spáry a následně prstem stáhne přes spáru. Za tím účelem
byste měli nosit lehké ochranné rukavice nebo návlek na prst.

Spotřeba

ca. 50 ml/bm V-spáry

Ředidlo 

Připraven jako hotový k použití.
Neřeďte jej.

Teplota pro zpracování

15 - 25 °C, pro podklad, vzduch a materiál při cca 60% relativní vlhkosti
vzduchu.

Doby schnutí 

Schnutí při: Při normálních klimatických
podmínkách 23 °C / 50 %
rel. vlhkosti vzduchu.

Nucené při 40° C

Zaschlý proti prachu cca 30 minut ---

Brousitelný --- ---

Připravený pro další
zpracování

cca 2 - 4 hodiny ---

Sušení 

Schnutí materiálu závisí od aplikované tloušťky vrstvy a může se v důsledku
druhů dřeva bohatých na obsah složek jako i v důsledku mokře-studených
povětrnostních podmínek prodloužit. Během schnutí dbejte vždycky na
dostatečné temperování a na výměnu vzduchu. Když se nedodrží podmínky
schnutí, nejsou vyloučeny škody v nátěru.

Čištění nářadí 

Ihned po použití očistěte vodou, příp. přídavkem běžného mycího prostředku
pro domácnost nebo prostředkem ST830.

Skladování

Minimální trvanlivost (MHD) v uzavřené originální nádobě je 2 roky; teplota
uskladnění +5 - +30°C
Po uplynutí min. doby trvanlivosti může být produkt ještě zpracovatelný, avšak
jeho vlastnosti se mohou lišit od „čerstvého“ materiálu. Z toho důvodu musí
zpracovatel aplikovat takový materiál s mimořádnou pozorností.
Otevřené nádoby je třeba opět dobře uzavřít! Skladujte v chladu, ale nikoli v
mrazu.

Zneškodnění

K recyklaci předávejte obaly pouze beze zbytku a vyprázdněné. Zbytky
materiálů zneškodňujte v souladu s místními předpisy. Pro tento materiál platí
klíč pro zneškodňování odpadů EU: 08 01 12.

Bezpečnostní list

Další údaje viz bezpečnostní list podle 91/155/EHS www.sikkens-wood-
coatings.com Bezpečnostní listy ke stažení

Varování

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při
zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná
bezpečnostní opatření.

Směrnice o VOC

Nepodléhá povinnosti značení.

Základní pravidla

Vlhkost dřeva při aplikaci povrstvovacích hmot Sikkens se musí nacházet mezi
12 % a 15 %.
Určen pro použití v technických průmyslových provozech. Používejte výhradně
ve schválených systémových doporučeních společnosti Sikkens Wood
Coatings.

Doporučení pro natírání

Utěsňovací hmota se po úplném vyschnutí základního nátěru a mezibroušení
nanese do čisté, prachu a tuku zbavené parapetní spáry. Přitom nepoužívejte
mýdlový louh. Po vyschnutí utěsněných spár může následovat podkladní a
konečný nátěr.
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Výrobky společnosti Akzo Nobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s
chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a
nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná
odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti
kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku
vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.
[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá
výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i
když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků
prostřednictvím jejích odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejných a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z
našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav:2017-10-13
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