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AZIENDA CON 
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001 : 2008 
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 
 

divisione edilizia e industria  

 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda 
tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di 

laboratorio. E’ responsabilità del cliente verificare che il 
prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il 
produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati 

da applicazioni errate. La presente scheda  annulla e 
sostituisce le precedenti. I dati possono essere variati in 

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. 

 

 

Produkt na bázi akrylátového polymeru ve vodní disperzi s přísadami speciálních přísad pro zlepšení přilnavosti na hladkých 
površích. 
 

Hlavní oblasti použití 
Zvyšování a zlepšování přilnavosti různých následných finálních materiálů na keramické a nenasákavé podklady. 
 

Obecné vlastnosti 
Zajištění optimální přilnavosti na keramické podklady, sklo a podobné nenasákavé materiály. 
 

Příprava podkladu  
Podkladní povrchy musí být čisté, soudržné a zbaveny nečistot. 
 

Příprava produktu  
Produkt je jednosložkový a připraven přímo k použití. 
 

Způsob aplikace produktu 
Produkt se aplikuje  válečkem nebo štětcem. 
 

Barvení   produkt se vyrábí v provedení bílém nebo transparentním (průhledném) 
 

Technické vlastnosti produktu  
 

technický údaj norma jednotka měření hodnoty 
 

Specifická hmotnost při 20°C 
 

UNI EN ISO 2811 Kg/Lt bílý                     1,45  ± 0,05 
transparentní      1,05 ± 0,05 

Sušina   UNI EN ISO 3251 % (p/p) 
 
% (v/v) 

bílý                       63 ± 1 
transparentní       38 ± 1 
bílý                       43 ± 1 
transparentní       35 ± 1 

Viskozità Brookfield při 20°C 
 

ASTM D 2196 cPs bílý                    15000  ± 1000 
transparentní      750 ±  100 

Spotřeba  Kg/m2 0,120 
Tloušťka   bílý                       36 

transparentní        29  
 
Doba schnutí při  20°C a  50% vlhkosti  
 
nelepivý pro prach po    1,30 hod 
Suchý na dotek                 8  hod 
přetíratelný 24 hod            
 
Teplota pro aplikaci od  +5° do +40° C. 
 

Teploty provozní od -20° do +70° C 
 
 

Skladování      
Produkt možno skladovat v originálním balení v chráněném a suchém prostředí 12 měsíců. Doporučené teploty pro skladování 
od  +5°C do + 30°C. 
 
 

Balení od 5kg 
 

Popis produktu 
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