Műszaki Adatlap______________________
HARZO Alap Mélyalapozó

Vízszerű, fehér színű, közömbös szagú vizes bázisú mélyalapozó, nedvszívó alapokra.

Alkalmazás: Vakolaterősítő mélyalapozó bel- és kültéri felületekre. Felhasználása során nem képződnek
oldószergőzök, így különösen alkalmas az élelmiszeripar területén, illetve robbanásveszélyes és rosszul
szellőztetett környezetben. Alkalmazható a legtöbb teherbíró nedvszívó alapra, betonra, vakolatra, festett
felületekre stb. nem alkalmazható fa és fa alapú felületek, műanyag, lakk, olaj, enyves festék valamint műgyanta
kötésű vakolat hőszigetelő rendszerekhez.
Kiszerelés: 2 liter / 5 liter / 10literes műanyag tégelyben.
___________________________________________________________________________________________
Összetétel: műanyag diszperzió, speciális adalékszerek, víz, konzerválószerek.
Sűrűség: 1 kg/liter
Szilárdanyag tartalom: kb. 15%
Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti
csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás,
anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! FAGYVESZÉLYES!
Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy
másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.
Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni.
Feldolgozás: Alapos felkeverés után, történhet ecsettel, hengerrel, meszelővel, szórással.
Száradási idő az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-3 óra.
Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.
Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.
Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C
___________________________________________________________________________________________
Kiadósság: kb. 8-11 m2/liter/réteg a felület szívóképességétől függően.
Hígítás: víz hozzáadásával alapos felkeverés mellett a dobozon feltüntetett utasítások szerint.
Színezés: Nem kell színezni
Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A
megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.
Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános
jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék
legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz
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Óvintézkedések:
P102Gyermekektől elzárva tartandó.
P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.
EUH210
Kérésre biztonsági adatlap kaphat
__________________________________________________________________________________
Különleges tudnivalók:
Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság
biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.
A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a
felhasználás célját.
A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!
Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt
alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt
nem tudunk elfogadni!
__________________________________________________________________________________
A termékeket gyártatja és forgalmazza:
Harzo Európa Kft
2234. Maglód, Ady E u 25.
Adószám: 25831355-2-13
Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610
E-mail: harzo.eu@gmail.com
Internet: www.harzo.hu

