Trassový ochranný náter TNS
Nanášaný za účelom trvalej ochrany prírodného kameňa.

Technické údaje:
Spojivová báza:
Zrnitosť:
Výdatnosť:
Čas spracovania:
Teplota pri spracovaní:
Skladovanie:
Forma dodania:
Farba:

trassové vápno
0 - 1,25 mm
cca 0,8 l / kg = zodpovedá cca 32 l na 40 kg vrece
cca 1 hodina
od + 5 °C do + 30 °C
v suchu a zodpovedajúcim spôsobom
40 kg vrece
sivobéžová

Spojivová báza:
• trassové vápno

Vlastnosti:
• minerálny
• odolný proti oteru
• odolný voči teplotným zmenám
• dobrá difúzia vodných pár
• redukuje vodnú nasiakavosť ošetrovaného kameňa

Použitie:
• ako náter na trvalú ochranu prírodného kameňa
• najmä na tufový kameň a tehly

Kvalita a bezpečnosť:
• obsahuje jemnú múčku zrnitosti 0 - 0,5 mm
• vápno podľa EN 459
• trass podľa DIN 51043
• podlieha kontrole kvality
• chróman podľa TRGS 613

Podklad:
Ako podklad sú vhodné prírodné kamene, predovšetkým tehly a tufové kamene. Silno nasiakavé kamene
je nutné predvlhčiť. Podklad musí byť nosný.

Spracovanie:
Náter rozmiešajte miešadlom s čistou vodou do požadovanej konzistencie. Maltu nanášajte štetcom s
hrubými a širokými vláknami rovnomerne a pod rovnakým tlakom. Maltu je nutné počas spracovania
premiešať, aby bola zachovaná rovnorodá konzistencia. Obvyklá hrúbka nánášania je 1 - 3 mm.
Náter sa aplikuje v 3 vrstvách a to vždy s odstupom jedného dňa. Po jednom dni je prvá vrstva náteru
dostatočne vyzretá. Celková vrstva náteru nesmie prekročit hrúbku 3 mm.
Čerstvý náter dôkladne chráňte pred všetkými nepriaznivými vplyvmi, ako je napr. silný vietor, dážď,
vysoké alebo nízke teploty a hlavne priame slnečné žiarenie. V prípade nutnosti vykonané dielo chráňte
zakrytím vhodnou fóliou. Teplota ovzdušia a podkladu nesmie pri spracovaní klesnúť pod +5 oC.
Pri použití náteru je nutné riadiť sa všetkými platnými normami pre spracovanie tohto druhu materiálu.

Výdatnosť:
40 kg balenie = cca 32 l mokrej malty.

Skladovanie:
V suchu a zodpovedajúcim spôsobom.

Forma dodania:
40 kg vrecia

Upozornenie:
Tento výrobok s vodou/vlhkosťou reaguje alkalicky. V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite
zasiahnuté miesta vodou. V prípade zasiahnutia očí okamžite vyhľadajte lekára. Viď - bezpečnostné
upozornenia zobrazené na obale produktu.
Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie nie sú použiteľné na každú
aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku pre konkrétne podmienky a aplikáciu. Technické zmeny v
rámci vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše všeobecné podmienky.
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