speciální nátěry
série 4880888

SUPERCONFORT
tepelně izolační, antikondenzační
a protiplísňový nátěr
CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Matná, vnitřní, vodou ředitelná barva s nízkým koeficientem tepelné vodivosti. Eliminuje tvoření kondenzátu na
stěnách, a tím zamezuje tvoření plísní. Je zvlášť vhodný pro místnosti s vysokým výskytem vodních par (kuchyně,
koupelny, prádelny atd.) a všude tam, kde je nutné vytvořit vynikající hygienické podmínky.
SUPERCONFORT nesmí být přetírán jiným nátěrem!
TECHNICKÁ DATA

DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP

Pojivo: vinylversatické kopolymery ve vodní emulzi

Nový podklad (ještě nenatřený)
Přesvědčte se, je-li podklad suchý, stabilní, vyzrálý,
zvětralé části je nutné odstranit.
Případné nerovnosti podkladu vyrovnejte stěrkovou
hmotou (např. MARCOSTUCCO, NEOPONIT atd.).
Odstraňte všechny prachové částice.
Je-li podklad zasažen plísní, odstraňte ji systémem
COMBAT 222 a 333.
Není-li podklad stabilní použijte pro jeho zpevnění
penetraci ISOMARC nebo IDROFIS.
Za 4-6 hod po provedení penetrace aplikujte min ve 2
vrstvách SUPERCONFORT při celkové spotřebě 3 m 2/l.

Speciální složky: duté skleněné mikročástice,
protiplísňové přísady
Specifická hmotnost: 0,78  0,05 kg/l
Viskozita při 25oC:
(UNI 8902)

22000 cps  10%
(Brookfield RTV)

Barva: bílá + světlé pastelové odstíny
APLIKACE
Způsob aplikace:

štětkou, válečkem

Ředění: vodou - 5-10% pro štětku
3- 5% pro váleček,
pro velmi nasákavé podklady lze
1.nátěr ředit 20%, příp. provést 3 nátěry
Počet vrstev: 2 i více, tak aby byla dodržena spotřeba

Starý podklad (již natřený)
Přesvědčte se, je-li podklad suchý, stabilní a vyzrálý.
Špatně přilnuté vrstvy starého nátěru musí být
odstraněny.
Vápenné a temperové barvy musí být buď z celého
povrchu odstraněny anebo musí být celý povrch zpevněn
penetrací IDROFIS anebo ISOMARCem.
Dále postupujte stejným způsobem jako u nového
podkladu.
Balení:

15 l, 4 l

Vysychání (při 25oC a R.V. 65%):
- za 30 min. je povrch suchý na dotek
- za 8 hod. lze provést další nátěr

Skladování:

2 roky v originálních
uzavřených obalech při teplotě
+5oC až +30oC.

Čištění nářadí: ihned po použití vodou

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Nehořlavý, zdraví neškodlivý materiál.
Nevyžaduje vyznačení stupně nebezpečí podle platných
norem.

Vydatnost:

Pozn.:

6 m2/l

neaplikujte výrobek je-li teplota prostředí
a podkladu nižší než +5oC a vyšší
než +35oC a R.V. prostředí › 80%.
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série 4880888

DPH 21%

SUPERCONFORT
tepelně izolační, antikondenzační, protiplísňový nátěr
Vnitřní vodou ředitelná barva s nízkým koeficientem tepelné vodivosti. Matný, snadno aplikovatelný nátěr
s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Eliminuje tvorbu kondenzátu na stěnách, a tím pomáhá řešit problémy
plísní. Vhodný i do prostředí s vysokým výskytem vodních par. Obsahuje protiplísňové přísady. SUPERCONFORT
nesmí být přetírán jiným nátěrem!
Aplikace: štětkou, válečkem
Ředění: vodou 5-10% pro štětku, 3-5% pro váleček
Počet vrstev: 2 i více
Vysychání (při 25 C): na dotek 30min, další nátěr za 8 hod
Vydatnost: 6 - 7 m2/ 1 na 1 vrstvu

SUPERCONFORT – 15 l
SUPERCONFORT – 4 l

bílá
bílá

45-52m2
12-14m2

240 Kč
260 Kč

3 600 Kč
1 040 Kč

