5090 ANTI-CONDENSATION

Zabraňuje kapání kondenzace
ze stropu nebo stěn
Chrání před tvorbou kondenzace páry na povrchu
Ideální pro pivovary, kuchyně, umývárny a sprchy
1 litr produktu po zaschnutí absorbuje nejméně 400 gramů vody
Rychlé schnutí
Aplikovatelné i na mírně vlhkých površích

KNOW‐HOW TO PROTECT ™

WWW.RUST‐OLEUM.CZ

5090 ANTI-CONDENSATION
POPIS

Jednokomponentní, vodou-ředitelný hygienický vrchní nátěr, chránící před kondenzací
vodní páry a následnému stékání a okapávání vodních kapek.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Nátěr 5090 je vhodné aplikovat na stropech a horních částech stěn v jedné vrstvě
vysokotlakým stříkáním. Výrobek lze také nanášet štětcem nebo válečkem, 2-3 nátěry,
což vede k texturovému vzhledu. Lze použít tam, kde dochází v přerušovaných
cyklech k tvorbě páry, aby se zabránilo kondenzaci a kapání. 1 litr produktu po
zaschnutí absorbuje nejméně 400 gramů vody. Původní staré nátěry by měly být
odolné proti vlhkosti. Schválení: absorpce Ceripec.

TECHNICKÁ DATA
Hustota:
Stupeň lesku:
Obsah sušiny objemově:
Tepelná odolnost:

1,22
Mat
27%¨
50°C (seché teplo)

Maximální tloušťka suchého nátěru: 500 µm, odpovídá 1850 µm mokré vrstvy. Aby se
obnovily absorpční vlastnosti, čistěte zcela suchý povrch pouze studenou vodou a
tekutým čisticím prostředkem s nízkým tlakem, následovaným opláchnutím velkým
množstvím čisté vody.

BEZPEČNOSTNÍ DATA
VOC produktu:
VOC směsi:
VOC kategorie:
VOC limit:
Třída:
Bod vzplanutí:
Bezpečnostní pokyny:

57 g/l
57 g/l
A/i
140 g/l
C
Nehořlavé
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace
uvedené na obalu.

SKLADOVATLENOST

4 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých,
dobře větraných prostorách a mimo přímého slunečního záření, při teplotách mezi 5°C
a 35°C. Chraňte před mrazem. Přemrznutí má na produkt nevratný negativní vliv.

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:
Pro manipulaci:
Pro přelakování:
Plně proschlé:

POZNÁMKY

1 hodina (20°C), 6 hodin (10°C), 1 hodina (30°C)
2 hodiny (20°C), 8 hodin (10°C), 2 hodina (30°C)
5 hodin (20°C), 48 hodin (10°C), 4 hodin (30°C)
3 dni (20°C), 6 dní (10°C), 2 dni (30°C)

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU
740 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
200 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
1,35 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost, drsnost podkladu a
ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Nové betonové nebo cihlové povrchy by měly být vytvrzeny a vysušeny nejméně 30
dní před aplikací nátěru. Opravte povrchové vady (potažených) betonových nebo
cihlových povrchů. Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty
alkalickým nebo vysokotlakým (parním) čištěním. Opatrně oškrábejte a drátěným
kartáčem odstraňte poškozený nátěr. Nátěry, které jsou v dobrém stavu, odstraňte a
hladký povrch lehce zdrsněte. Povrch může být během aplikace mírně vlhký.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity nátěru je ho nutno před aplikací důkladně promíchat.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a nátěrového materiálu mezi 5 a 35°C a relativní vlhkostí
pod 85%. Teplota podkladu musí být nejméně 5°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Ředění objemově až 5% vody. Použijte plochý štětec.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Ředění objemově až 5% vody. Použijte polyamidový váleček se střední délkou vlasu
(10-15 mm). Pro texturované povrchy používejte dlouhý vlas válečku (14-18 mm).

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VYSOKOTLAKÉ STŘÍKÁNÍ AIRLESS

V případě potřeby nařeďte vodou objemově do 5%. Velikost trysky: 0.018-0.024 palce
(použijte reverzní hroty). Tlak kapaliny: 130 - 200 bar. Zkontrolujte tloušťku mokrého
filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ
Nedoporučeno.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Použijte vodu a mýdlo.
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