TECHNICKÝ LIST

KEIM INDULAQUA
1. POPIS PRODUKTU
Vodou ředitelný bezrozpouštědlový prostředek pro
penetraci a zpevňování na bázi akrylového hydrosolu.

Udaná hodnota spotřeby je orientační, závislá na
vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou
spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových
ploch na objektu.

2. OBLAST POUŽITÍ

Doba schnutí:
Přepracovat lze cca po 12 hodinách.

K použití připravený penetrační prostředek pro savé
podklady. Speciálně před lepením kontaktního zateplovacího systému.

Čištění nářadí:
Ihned po použití vodou.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

5. DODÁVANÁ FORMA

ředitelný vodou, bez přídavku rozpouštědel, ekologický, zpevňující, regulující vlhkost, dobře vsakuje, odolný
proti alkáliím, nepáchne.

kýble po 10 litrech

 pojivo:
 hustota:

V suchu a chráněné před mrazem. 12 měsíců v originálních uzavřených obalech.

disperze akrylové pryskyřice
1,0 g/cm3.

6. SKLADOVÁNÍ

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený
vrstev zhoršujících adhezi.

Viz bezpečnostní list

Aplikace:
KEIM Indulaqua před použitím promíchejte. Nanáší se
štětkou, válečkem nebo poléváním (nestříkat!) mokrý
do mokrého. KEIM Indulaqua musí vsáknout do podkladu a nesmí zaschnout do lesku. Podle savosti podkladu lze přípravek Indulaqua ředit vodou v maximálním poměru 1:2.

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen,
keramika apod.), chraňte vhodnými opatřeními. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned opláchněte dostatkem vody a očistěte. Oči a pokožku chraňte
před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podmínky pro zpracování:
Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí nad +5 °C, relativní vlhkost vzduchu
max. do 85 %. Zpracovávat jen za suchého počasí.
Nezpracovávat na přímém slunci, na podkladech
vyhřátých sluncem ani za silného větru. Ošetřené plochy chraňte vhodnými opatřeními před příliš rychlým
vysycháním a deštěm.

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI
Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné
pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice).
V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle
nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí
být udržovány v použitelném stavu a poškozené je
zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou
a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
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Spotřeba:
Podle savosti cca 0,20–0,40 l/m2
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10. PRVNÍ POMOC
 při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži
umýt vodou a mýdlem
 při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít
asi 1/2 l vody
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při
zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat
lékařské ošetření.
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Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu
nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí
dřívější vydání platnost.
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