Bona R580

Fastening

Bona R580
R580 je bariéra proti vlhkosti na bázi silanu - bez vody
a rozpouštědel, určená k penetraci podkladů, speciálně sloužící jako bariéra proti vlhkosti pro cementové
a betonové potěry s vlhkostí do max. 5 CM% nebo
90% R.H. (rel. vlhkosti vzduchu). Lze použít buď jako
1-složkový nebo 2-složkový produkt. Používá se před
aplikací lepidel R850, R850T (salám) nebo vyrovnávacích cementových stěrkových hmot. Zatímco lepidla
se aplikují přímo na penetraci, vyrovnávací stěrkové
hmoty se aplikují na penetraci, která je za mokrého
stavu posypána křemičitým pískem (0,3-0,7 mm).
Důležité: Bona R840 a R845 jsou taky kompatibilní
s penetrací R580, avšak mají vyšší paropropustnost.
Vlastnosti
•

Může se použít buď jako systém 1-složkový nebo
rychleji tuhnoucí 2-složkový, s vodou (přidanou do 6 kg
balení v malém sáčku) jako tužidlem.

•

Rychlá a snadná aplikace špachtlí nebo jiným vhodným
nářadím.

•

Rychlé tuhnutí.

•

Bez rizik, bezpečná manipulace a transport bez
nuceného dodržování limitů.

Technická data
Typ produktu:
Barva:
Viskozita:
Hustota:
Podmínky při
zpracování:
Teplota podkladu:

Aplikační množství:
Doby schnutí:
Nářadí pro aplikaci:
Klasifikace /
bezpečnost:

GISCODE:
Kód odpadu (EWC):
Likvidace odpadu
z obalů:

Silanová báze
Bílá
Snadná aplikace – samonivelační
1,25 g/ cm 3 (1 500 kg/ m 3 )
Teplota vzduchu: min.18° C
min.15° C, při podlahovém topení
max. 20°C
Relativní vlhkost vzduchu: max. 70%
Cca. 500÷1 000 g/m 2
1K cca. 4 hod., 2K cca. 2 hod.
Ozubená špachtle TKB A3 nebo
rovná pachtle
Nepodléhá povinnosti označení.
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 37 Používejte vhodné ochranné
rukavice.
RS10
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Prázdné suché obaly (PP) předejte
na řízenou skládku k recyklaci.
Skladování / transport: Při teplotách od +5°C do +25°C
Trvanlivost:
4 měsíce od data výroby, v originálním neotevřeném obalu. Produkt
skladovaný po delší dobu musí být
před použitím důkladně promíchán.
Balení:
2K – Systém: 6kg (obsahuje R580 a
vak s vodou)
1K – Systém: 7kg (obsahuje pouze
R580)

