
AT140

Primer pro savé

podklady

Použití

Impregnace pro zlepšení přilnavosti
hybridních tmelů a lepidel na savé
povrchy viz Tabulka přilnavosti v
technických listech hybridních produktů.
Na základě skutečnosti, že jednotlivé
podkladní plochy jsou v praxi často
odlišné, je nutno chápat doporučení k
použití impregnace pouze jako návrh pro
vlastní zkoušky přilnavosti. V každém
případě by měly být provedeny zkoušky
přilnavosti u všech důležitých nebo akcí a
projektů.

Provedení
Plechová dóza s plněním 500 ml

Použití
1. Nanášejte úsporně štětcem na čistý, únosný podklad bez

prachu a námrazy. Okamžitě po ukončení aplikace pří-
pravku dobře uzavřete nádobu. Přípravek uchovávejte v
suchu.

Doba odvětrávání
1. Doporučená doba pro odvětrání impregnace je cca 30

minut při teplotě 23 ° C a 50% relativní vlhkosti vzduchu.
Tato doba se může významně prodloužit při zpracování
impregnací za nízkých teplot. Zvýšením teploty lze naopak
potřebný čas pro odvětrání zkrátit. Tmel nebo lepidlo musí
být aplikovány na impregnovaný podklad nejpozději 1
hodinu od aplikace AT140.

Důležité upozornění
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popras-
kání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Použí-
vejte pouze v dobře větraných prostorách.



Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická

podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle

našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktu-

álnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, ne-

máme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně

nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí
z tohoto technického listu. Dodávky se řídí vý-
lučně našimi všeobecnými dodacími a platebními
podmínkami.
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