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Termékleírás
A CLIM-O-PAINT PRO egy akril-vinil-metylbenzolgyanta kötőanyagú oldószeres rögzítő szigetelő. A
savas esőnek és a cement lúgos kémhatásának, alkalikusságának kitünően ellenáll.
A felületet erősen megszilárdító hatása erős és tartós tapadást biztosít a rá kerülő festéknek vagy
bevonatnak akkor is ha az alapfelület mállékony vagy rossz állapotban van anélkül, hogy lehullana.
A CLIM-O-PAINT PRO egy további felső bevonat nélkül a fény hatására enyhén besárgulhat.

Felhasználási terület
A CLIM-O-PAINT PRO bármilyen típusú falra, cement, tégla, beton, abszorpciós vagy régi festékfelületre
felhordható, és növeli a festékek és a rákerülő bevonatok, fedőrétegek tapadását és ellenállását.

Műszaki jellemzők
Szín
: színtelen
Kötőanyag tulajdonság
: akril-vinil-metylbenzol
Fajsúly
: 0,81 kg/L ( ± 0,02)
Kiadósság
: 6 ÷ 8 m²/L felület abszorpciójától függően
Tárolási stabilitás
: 24 hónap eredeti zárt csomagolásban
Megj.: 20°C-on mért adatok.
A termék megfelel a 2004/42/EK-IIA (h) irányelvnek, a max. VOC tartalom 750 g/l alatt van. (2007.)

Felhordási mód
Felületelőkészítés

: Falfelületek: A felület száraz, tiszta és kefével letisztított legyen. A régi
festékdarabokat és a rosszul tapadó vakolatot el kell távolítani.
Penész- vagy algafoltok esetén a 0610. cikksz. DECISO
detergenssel le kell mosni a falfelületet, és amikor teljesen kiszáradt,
felhordani rá a 0602. cikksz. RENOVO higiénizáló oldatot.
A vakolaton a 0542. cikksz. IMPA RAS termékkel el kell simítani az
esetleges egyenetlenségeket és hagyni, hogy jól kiszáradjon.
Beltéren a lyukakat, repedéseket, réseket, hézakokat a 0401. cikksz.
IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA vagy a 0410. cikksz. IMPASTUK
POLVERE vagy a 0418. cikksz. IMPASTUK POLVERE EXTRA
termékkel kell kiglettelni és simára szintezni.
Ezután fel kell hordani a 1004. cikksz. CLIM-O-PAINT PRO terméket,
hogy egyenletessé tegye az alap abszorpcióját és megakadályozza,
hogy a felületen fényes, „üveges” filmréteg keletkezzen.
Betonfelület: A betonfelület hibátlan, érett és száraz legyen. A felületről
távolítsuk el a a lepergető olaj maradványokat, a rosszul tapadó és
piszkos részeket. Penész- vagy algafoltok esetén kezeljük le a felületet
a speciális 0610. cikksz. DECISO és 0602. cikksz. RENOVO termékkel.
A nem tapadó betondarabokat kaparjuk le egészen a vasszerkezetig.
Kefével vagy homokszórással meg kell tisztítani a tartósszerkezet vas
részéig, valamint a rozsdanyomokat és a port el kell távolítani. A
betonvasat a 0544. cikksz. IMPA CEM passziváló cementhabarccsal be

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
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kell vonni. A hiányzó részeket a 0545. cikksz. IMPA GROSS termékkel
ki kell tölteni, majd a 0542. cikksz. IMPA RAS termékkel elegyengetni.
Hagyni, hogy kiszáradjon, majd felvinni rá a 1004. cikksz. CILM-OPAINT PRO rögzítőt.

Felhordási eljárás

: henger - ecset

Hígítás

: felhasználásra kész

Száradási idő levegőn (20°C)

: pormentes
fogásbiztos

Átvonhatóság

: 6 ÷ 8 óra múlva bármilyen vizes bázisú falfestékkel vagy lágy
bevonattal.

: 30 perc
: 2 óra

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében.
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és
különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!
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