TRUMF sanace s.r.o.
Tel.: +420 235 312 000
Blatnická 14/3
Mob: +420 603 589 130
155 21 Praha 5
IČO: 24271268
Česká republika
DIČ: CZ24271268
www.sanace-injektaz-zdiva.cz
info@sanace-injektaz-zdiva.cz

Technický list
AquaSaltStop

®

Bond FC

► Popis

► Příprava povrchu

AquaSalt Stop je nízkoviskózní kapalina na bázi
silikátů a polymeru. Jedná se o do hloubky penetrující
primární nátěr na vlhké a soli obsahující podklady.
V závislosti na charakteru podkladu nátěr penetruje až
do hloubky 2 cm. Na vlhkých podkladech, které
obsahují ve vodě rozpustné soli, dochází ke snížení
celkového objemu pórů (celkové porozity), což vede
ke snížení rizika tvorby nových solných výkvětů.
AquaSalt Stop zároveň zvyšuje chemickou a
mechanickou
odolnost
minerálních
stavebních
materiálů a má hydrofobizační a zpevňující účinky na
podklad. AquaSalt Stop je kompatibilní s maltami,
omítkami, cementovými maltami, betonem
a
pískovcem. Není vhodný pro sádru.

Primární nátěr AquaSalt Stop může být aplikován na
slabě i silně nasákavé podklady, suché i vlhké.
Povrchy, které mají být napenetrovány, musí být čisté,
soudržné a strukturálně celistvé. Odstraňte veškerý
cizorodý materiál, jako jsou staré nátěry, nesoudržné
omítky, mastnoty a ostatní nečistoty, které mohou
negativně ovlivnit adhezi primeru. Výkvěty solí musí
být odstraněny okartáčováním.

► Typické aplikace
■
■
■

impregnace zabraňující tvorbě výkvětů solí na
povrch sanačního systému
stavební konstrukce poškozené zvýšenou
vlhkostí
sklepy, vlhké a prosolené zdivo

► Výhody
■
■
■
■
■
■
■

minimalizuje možnost vzniku dalších výkvětů
účinně snižuje nasákavost podkladu
zvyšuje odolnost podkladu proti agresivní vodě
zvyšuje odolnost podkladu vůči cyklům zamrzání
- tání
ekonomičnost a snižování nákladů díky
minimální potřebě přístrojů, materiálů a pracnosti
zpevňuje podklad
neobsahuje organická rozpouštědla (VOC)

► Návod k aplikaci
Penetrační nátěr AquaSalt Stop je dodáván ve formě
přímo připravené k použití.
Do hloubky penetrující primer
Penetrační nátěr AquaSalt Stop nanášejte štětcem
nebo nástřikem. Během vytvrzování nátěru nesmí
teplota podkladu a okolí klesnout pod 0 °C. Výkvěty
solí, které vystoupí k povrchu substrátu během
vytvrzování
nátěru,
musí
být
odstraněny
okartáčováním. Po plném vytvrzení AquaSalt Stop
k tvorbě výkvětů dále nedochází.
Ochrana povrchu
Penetrační nátěr AquaSalt Stop nanášejte nástřikem,
válečkem nebo štětcem. Po aplikaci dochází ke
zpevnění a zlepšení chemické a mechanické odolnosti
povrchu. Ochranný nátěr je plně funkční po cca 16
hodinách od aplikace

► Spotřeba
Do hloubky penetrující primer: Obvyklá spotřeba
AquaSalt Stop je cca 100 až 130 g/m2. V případě
velmi savých podkladů může být spotřeba až
dvojnásobná.
Ochrana povrchu: Obvyklá spotřeba AquaSalt Stop je
cca 130 až 200 g/m2. V případě velmi savých
podkladů může být spotřeba až dvojnásobná.
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► Technické informace
Technické informace
Hustota

1,03 kg/dm3

Aplikační teplota

min. 5 °C

Vzhled povrchu po aplikaci

transparentní, mírně lepivý

Aplikace dalších vrstev
-

cementové stavební materiály

po 30 minutách

-

akrylátové a silikátové barvy

po 24 hodinách

► Čištění a údržba

► Skladování

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty
čistou vodou.

Výrobek AquaSalt Stop musí být skladován v suchu,
minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C.
Životnost výrobku v originálním neotevřeném obalu při
dodržení výše uvedených podmínek je minimálně 12
měsíců.
Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již
používán. Všechny nádoby musí být před použitím
řádně promíchány.

► Balení

Katalogové číslo

3 kg balení

20

10 kg balení

9

► Kontakt
► Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Výrobek nátěr AquaSalt Stop není klasifikován jako
nebezpečný.
Doporučujeme vždy nosit rukavice a ochranné brýle.
Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy
umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu
s očima a pokožkou.
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
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