
Powłoka na Podłogi Antypoślizgowa
- wysokiej jakości uszczelnienie betonu, jastrychu i cementu
- na zadaszone tarasy i balkony
- do piwnic, schodów do piwnic, pomieszczeń magazynowych i
gospodarczych

 

Obszary zastosowania Do powlekania podłóg w pomieszczeniach piwnicznych, na schodach, w pomieszczeniach magazynowych
i gospodarczych oraz innych powierzchniach użytkowych, które nie są narażone na stałe obciążenie wodą

■

Właściwości Wysokiej jakości powłoka ochronna do uszczelniania i powlekania podłoży betonowych/jastrychowych
oraz płyt z włókna cementowego

■

Posiada bardzo dobrą światłoodporność■
Odporna na warunki atmosferyczne zgodnie z VOB część C DIN 18 363■

Przygotowanie pracy Wymagania wobec podłoża
Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, suche i nośne

■

Przygotowania
Powierzchnie betonowe wykończone na gładko należy zszorstkować przed malowaniem

■

Sposób stosowania Stare powłoki należy sprawdzić pod kątem kompatybilności
Przed użyciem dobrze wymieszać!
Schnięcie (przy +20°C i 65% wilgotności względnej): Pyłosuchość po ok. 2h, możliwość malowania po ok.
12h. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza opóźniają proces schnięcia
Obróbki nie wykonywać w temperaturze poniżej +8°C
Struktura powłoki na betonie i cemencie, wewnątrz i na zewnątrz: a) odpowiednio przygotować podłoże;
powierzchnie betonowe i cementowe pokryć dopiero po całkowitym związaniu (ok. 4 tygodnie); usunąć
zawiesinę cementową b) 1 warstwa, rozcieńczona ok. 30% wodą c) 2 warstwy w stanie nierozcieńczonym
Nakładanie powłoki na starej powłoce lub powłoka renowacyjna: a) sprawdzić starą powłokę pod kątem
tolerancji b) odpowiednio przygotować podłoże, usunąć defekty c) nałożyć 1–2 x w stanie
nierozcieńczonym

Wskazówki wykonawcze Podczas obróbki na zewnątrz należy zadbać o to, aby woda powierzchniowa mogła spływać, a nie
pozostawać w kałużach na powłoce 
Nie należy pokrywać przyległych powierzchni dwiema różnymi partiami farby

Wskazówki Nie nadaje się do podłóg garażowych!
Proszę zabezpieczyć pojemnik przed przewróceniem i wyciekiem podczas transportu!
Informacje na temat kolorów oraz ich wydrukowane wzory nie są wiążące. Możliwe są odchylenia
uzależnione od podłoża i techniki druku. Wyschnięty oryginalny odcień koloru różni się od odcienia koloru
świeżego materiału w pojemniku
Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie danych technicznych na stronie www.baufix-
online.com

Narzędzia / czyszczenie Czyszczenie narzędzi natychmiast po użyciu wodą z mydłem
Pędzel do lakieru lub wałek do malowania z jagnięcej skóry

Przechowywanie / trwałość Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym
przed mrozem, okres przydatności do użycia min. 1 rok od daty zakupu

Wskazówka dotycząca
utylizacji

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
międzynarodowymi.

Rozporządzenie o produktach
biobójczych

Zawiera produkt biobójczy (środek konserwujący) z aktywnymi składnikami biobójczymi CMIT/MIT (3:1) w
celu ochrony zawartości pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże itp.).
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi!

Warunki bezpiecznego

Instrukcja dotycząca
przygotowania
Numer produktu 8877
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Warunki bezpiecznego
stosowania / Identyfikacja
zagrożeń

Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-
benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania
mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Warunki bezpiecznego
stosowania / Identyfikacja
zagrożeń

Instrukcja dotycząca
przygotowania
Numer produktu 8877

 

Powłoka na Podłogi Antypoślizgowa

 BAUFIX GmbH www.baufix-online.de• 8877 TM-3 08/22    2/2


	Powłoka na Podłogi Antypoślizgowa
	Obszary zastosowania
	Właściwości
	Przygotowanie pracy
	Wymagania wobec podłoża
	Przygotowania

	Sposób stosowania
	Wskazówki wykonawcze
	Wskazówki
	Narzędzia / czyszczenie
	Przechowywanie / trwałość
	Wskazówka dotycząca utylizacji
	Rozporządzenie o produktach biobójczych
	Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń
	Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń


