Technický list

Číslo výrobku 2991

Color SL
- Schimmel-Sanierfarbe Kvalitní nasákavý nátěr omítek v interiéru. Součást
protiplísňových sanačních systémů Remmers

Odstín

Dostupnost
Počet kusů na paletě

48

32

Balení

5l

12,5 l

Typ balení

plastový kbelík

plastový kbelík

Kód obalu

05

13

◼

◼

Číslo výrobku
bílý

2991

Spotřeba

Cca 0,15 l/m² na pracovní krok
(dle kvality podkladu).
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

Oblasti použití

■ Krycí nátěr v rámci protiplísňových sanačních systémů
■ Barevná úprava míst sousedících s plochami ošetřenými proti plísni
■ Na minerální omítky skupin PI-PIII, sádrokartonové desky, tapety (hrubé vlákno) a na
staré, matné a nosné disperzní nátěry

Vlastnosti výrobku

■
■
■
■
■
■
■
■

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Odolný vůči plísni
Nízkoemisní
Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva
Bez rozpouštědel a změkčovadel
Paropropustný s d < 0,01 m
Maximální zrnitost: jemná (< 100 µ)
Stupeň lesku: matný
Otěr za mokra: třída 3

Hustota (20 °C)

1,48 kg/l

Viskozita

Odpovídající zpracování

Třída otěru za mokra
(DIN EN 13300)

3
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■ V plně zreagovaném stavu
Odstín

Bílý

Stupeň lesku

Tupě matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou speciﬁkaci produktu.

Systémové produkty

 Silikatfestiger (1072)
 Tiefgrund W (2842)

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad
Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.
Stavebně technické vady, jako např. tepelné mosty, se musí odstranit.
Musí se zabránit vytváření kondenzátu.
■ Příprava podkladu
Nasákavé minerální podklady (např. omítky MG PI-PIII) penetrovat výrobkem Primer Hydro
S F (č. výr. 1072).
Nasákavé sádrokartonové desky penetrovat výrobkem Primer Hydro F (č. výr. 2842).

Zpracování

■ Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C do max. +25 °C.
Materiál dobře promíchejte.
Nanášet na plochu vhodným nářadím.
Materiál aplikovat vždy ve dvou pracovních krocích.
Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

Upozornění při
zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně
ochránit.
První pracovní krok lze ředit přidáním až 10 % vody.

Upozornění

Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Vždy provádějte vzorové plochy!

Nářadí / čištění

Štětec, váleček, malířská štětka, stříkací zařízení airless.
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.
Stříkance ihned vyčistit vodou.
Remmers nářadí
 Flächenstreicher (4540)
 Farbrolle FC (4913)
 Rollerbügel (4449)
 Nylon-Rolle Proﬁ (5045)

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost
min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
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Osobní ochranné
pomůcky

Při nanášení stříkáním používejte dýchací ﬁltr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a
pracovní oblečení.

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat
společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Číslo výrobku 2991

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za speciﬁckou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.
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