
  StoCryl HP 100
   Skystas hidrofobizuojantis gruntas
   
Charakteristikos
Spalva Bespalvis, skaidrus

Paskirtis Stiprus pagrindo vandens įgeriamumo sumažinimas.
Geros penetracijos savybės.
Labai geras pagrindas tarpiniam ar baigiamajam dažymui.

Naudojimas Paprastas naudojime.

Naudojimo sritys
Tik išorės darbams.
Betonui ir gelžbetoniui.
Produktas - komponentas StoCretec sistemos, tinkamos paviršių renovacijai
ir apsaugai pagal sistemas OS 1 (OS A) ir OS 2 (OS B).
Netinka paviršiams kur vyksta eismas.

Techniai duomenys
Produkto grupė Hidrofobiniai, vandeniniai.

Duomenys Rodikliai Norma / testas Dydis Mato vnt.
Tankis DIN 53 213-2 0.8 g/cm3  (kg/l)
Duomenų reikšmė yra vidutinė. Kadangi gaminiams naudojamos natūralios
žaliavos, faktinė reikšmė nustatoma kiekvienai partijai atskirai ir gali nežymiai
skirtis nuo nurodytos, kas neįtakoja gaminio kokybės.

Nurodymai darbui
Pagrindas Pagrindas turi būti nuvalytas nuo:

Laisvų ir suirusių dalelių. Paviršiaus sluoksnių nesukibusių su pagrindu.
Cemento pieno plutos. Smėlio ir dulkių.
Įsigėrusių medžiagų - dervų, klojinių tepalo, senų dažų, naftos produktų ir kt.
Korozijos paveiktų medžiagų.
Sausas - drėgnumas < 3 % pagal svorį.

Pagrindo paruošimas Aukščiau minėti reikalavimai pagrindui pasiekiami valant ir šveičiant betono
paviršių.
Vanduo ir dulkės po valymo nuo paviršiaus turi būti pašalinti.

Dažymo procedūra 1. Dažomas StoCryl HP 100 teptuku ar purkštuvu. Priklausomai nuo
paviršiaus įgeriamumo dengiama 1 - 2 sluoksniais.
2. Pertrauka tarp sluoksnių užnešimo min. 4 val.
3. Naudojant StoCryl HP 100 paviršius prisotinamas - vertikaliose
plokštumose. 
Blizgi plėvelė turi matytis, horizontaliose plokštumose paskutinio sluoksnio
užnešimo metu blizgi plėvelė matoma apie 5 sek.

Aplinkos  temperatūra Min/max temperatūra  vykdant darbus +8ºC /  +30ºC.

Medžiagos paruošimas Tiekiama paruošta darbui.

Sąnaudos Rūšis Darbų tipas Sąnaudos Vienetai

1641
Vienam sluoksniui,
priklausomai nuo paviršiaus

0,2 - 0,25 Ltr/m²

1 iš 2 psl. 
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Dažymas Darbo instrumentai: teptukas/ purškimo įranga.
Džiūvimo laikas prieš dažant StoCryl V 100:
esant +8ºC  - 12 val.
esant +20ºC  -8 val.
esant +30ºC  -4 val.

Įrankių valymas Valoma su Sto Turpentine Substitute.

Saugojimas
Saugojimo sąlygos Saugoma nuo užšalimo sausose patalpose.

Galiojimas Geriausias iki …. (žiūrėti ant įpakavimo).

Specialūs nurodymai
Saugumas Šis produktas reikalauja būti žymimas pagal ES nuostatas.

Naudoti ne pagal šiuos techninius nurodymus galima tik pasikonsultavus su
StoCrete GmbH

Gamintojas StoCrete GmbH
Concrete Renovation
Floor Coating
Gutenbergstraße 6
D-65830 Kriftel ( near Frankfurt a.M.)

2 iš 2 psl. 
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