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» přísada pro 2K PU Elastic ke zvýšení odolnosti
proti oděru
» ke zvýšení odolnosti proti chemikáliím
» pro designové podlahy, PVC a linoleum

Vlastnosti: Umožňuje vytvoření vysoce kvalitního 2K vodního laku,
který bude splňovat nejvyšší nároky na objektové zakázky.
všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.20-208.
Protiskluznost R9.
Jen pro profesionální nanášení.
Číslo výrobku: 9908Eco
Oblast použití: k obnově a prvotnímu nátěru hladkých nebo
lehce strukturovaných designových podlah, podlah z PVC a
linolea, rovněž pro průmyslově vyrobené PU-podlahové krytiny.
Vhodnost k renovaci z hlediska bezpečnosti je potřeba předem
posoudit u každého objektu. Podrobnější technické informace
najdete v technickém listu SAICOS 2K PU Elastic.
Příprava: SAICOS 2K PU Elastik smícháme s tvrdidlem SAICOS 2K
(9608) v poměru 10 : 1. Přísadu vlijeme do SAICOS 2K PU Elastik,
2 minuty důkladně promícháme, nádobu necháme 5 minut
v klidu a po opětovném rychlém promíchání naneseme za
pomocí válečku SAICOS na podlahu.
Při potřebě menšího množství: SAICOS 2K PU Elastik smícháme
s tvrdidlem SAICOS 2K (9608) v poměru 10 : 1, kdy tvrdidlo přidáme
do SAICOS 2K PU Elastik. Připravený lak je zpracovatelný 1 – 1,5 hod.
Při míchání menšího množství je třeba přesně dodržet míchací
poměr (10:1)
Důležité: plechovky s rozmíchaným lakem a tužidlem nezavírat.
36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a
nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět
zapnout.
Vydatnost: nanášení se SAICOS váleček-voda
Množství materiálu: cca. 80 – 120 g/m²
0,45 litru přísady na 4,55 litru SAICOS 2K PU elastic
5 litrů vystačí na cca 45 m2 pro jeden nátěr.
Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.
Doba skladovatelnosti:
V uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný
mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle
používaných pro potraviny a nápoje. Zdraví škodlivý při
vdechování. Může způsobit podráždění kůže. Může dráždit
dýchací cesty. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobým
účinkem. Vyvarujte se vdechování výparů. Používejte jen
v otevřených nebo dobře větraných místnostech.
Kontaminované pracovní oděvy nepoužívejte mimo
pracoviště.Zabraňte úniku do životního prostředí.
Používat ochranné pomůcky-rukavice, ochranný oděv, ochranu
očí a obličeje.Po použití důkladně umýt ruky. PŘI KONTAKTU
S KŮŽÍ: umýt velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI KONTAKTU
S OČIMA: několik minut opatrně vyplachovat čistou vodou.
Kontaktní čočky dle možnosti vyjmout. Dále vyplachovat vodou.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: vyžádat si radu lékaře /
vyhledat lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí trvá: vyžádat
si radu lékaře / vyhledat lékařskou pomoc.
PŘI VDECHNUTÍ: osobu přemístit na čerstvý vzduch a zajistit
volné dýchání. Při malátnosti volat lékaře nebo toxikologické
informační centrum. Kontaminované oděvy sundat a před
dalším použitím vyprat. Obaly důkladně uzavřít a skladovat na
větraném místě. Skladujte uzamčené. Obaly, zbytky materiálu
odevzdejte k průmyslové likvidaci.
Obsahuje: Isokyanáty.
EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j):
140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastic s přísadou SAICOS tvrdidlo
(9608) obsahuje maximálně 140 g/l VOC.
GISCODE: W3/DD+, Identifikace WGK 2 dle německé normy.
Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě
našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a
nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků
od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože
aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost
výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu
pozbývá předchozí platnosti.
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