
PREMIUM LIQUID RUBBER® MEMBRANE SYSTEM   
 

PREMIUM LIQUID RUBBER® MEMBRANE - VLASTNOSTI  

· Kvapalná látka rýchlo aplikovateľná 
· Vodou riediteľný elastický tesniaci membránny náter 
· Netoxický 

Popis 

· Obzvlášť vhodný pri neprítomnosti rozpúšťadiel a vysokých 
teplôt  
· Nehorľavý  
· Rýchle schnutie na pevný priľnavý konečný produkt  
· chemicky stabilný  
· Bezškárová a bezšvová aplikácia a finálny  
· Vysoká elasticita s nízkou napínaním 
· Prilieha k všetkým vyčisteným povrchom neobsahujúcim olej 

Základná charakteristika 

· Čistý, suchý až takmer suchý, jemne štrukturovaný alebo 
leptaný, betón pred aplikáciou vyčistiť vodou pod tlakom 20 
Mpa · Predpripraviť kovy, sklo a plasty pred aplikáciou 
leptaním alebo vhodnou povrchovou úpravou   

Odporúčaný podklad  

Odporúčaná hrúbka 

Obsah pevných látok  
2000 až 3500 mikrónov (suché)  
60% - 65%  

 Uskladnenie  Chladné, suché, zakryté miesto  
  Klimatické požiadavky 

  Farba 

  Trvanlivosť  

Vyhnite sa extrémnemu teplu a chladu, alebo aplikujte v dvoch intervaloch  

Čierna. Po úplnom vyschnutí možnosť aplikácie iných farieb.  

12 mesiacov počas ktorých je nutné látku miešať a rotovať sudy raz za mesiac  

·Aplikácia na tkanú polyesterovú podložkut: · V miestach kde je 
ochrana a zosilnenie požadované kvôli nasledujúcim prípadom · Miesta 
s možným pohybom dvoch plôch · V miestach s 
predpokladaným intenzívnym slnečným svetlom ihneď po aplikácii · 
V miestach kde je nevyhnutná nezávislá sila podkladu 

 Zosilňovanie  

 Interval pre aplikáciu 

 ďalších vrstiev 
12 hodín  (po umytí a vysušení)  

·Pripravte a zabezpečte miesto použitia · Pomiešajte emulziu (min. 30 min) s vhodným 
mixerom· Skontrolujte tlak, veľkosti trisiek a konvergenciu  · Naneste skúšobnú vzorku 
pred aplikáciou · Skontrolujte vlastnosti vzorky · Skontrolujte emulziu: pomer katalyzátora 
· Vyhnite sa aplikácii jednej vrstvy hrubšej ako 4500 mikrónov  

Návod na použitie 

Čas schnutia 

Čistenie  

90% schnutia štandardnej hrúbky v rozmedzí 36 hodín pri 25°C  a 50% vlhkosti 
vzduchu. Úplné schnutie je dosiahnuté do 14 dní.  

· Rozliatie: utrite handričkou namočenou v benzíne následne 
pretrite citrusovým olejom · Zariadenie: použite benzín alebo jeho 
destiláty bezpečne zahriate, uskladnite "navlhčené" · Osobné: 
použite detský olej  

·Predídte zbytočnému kontaktu s pokožkou. Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných noriem.  

275 galónové zásobníky a 55 galónové sudy  Balenie 

 


