penetral
›› Výrobní číslo 9504
speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro
zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných
disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací
Vlastnosti:
FORTE penetral je penetrační prostředek připravený na bázi
speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů vyznačující se velkým
průnikem do savých materiálů a speciálních aditiv.

Oblast použití:
FORTE penetral se používá pro penetraci savých podkladů jako
je beton, omítky, sádrokartonové, vláknocementové, cementotřískové
desky, anhydrit, dřevo aj. pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti
následných vrstev tmelů, lepidel příp. nátěrových hmot. FORTE penetral není vhodný na nevyzrálé cementové a vlhké podklady.

ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs
CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou
reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice
a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči
v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody.
Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí,
v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Technické údaje:
Sušina
Spec. hmotnost
pH
Mrazuvzdornost

min. 10 hm. %
1 g/cm3
9,0–11,0
min. 25 cyklů

Obsah těkavých organických látek:
Kategorie/subkategorie výrobku
Max. obsah VOC ve výrobku

A/h
18,5 g/l
0,0185 kg/kg

Spotřeba:
0,15–0,20 kg/m2

Balení:
1 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C.
Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTE penetral se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou na vyzrálý suchý, čistý, odmaštěný podklad zbavený všech zbytků starých
nátěrů při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5 °C až 30 °C. Na takto
připravený podklad nanášíme další hmoty po zaschnutí penetrace tj.
cca po 4 až 6 hodinách. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt
vodou.

Certifikace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
FORTE penetral není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je
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