LEAKSEAL®

Pružný pryžový nátěr; utěsňuje
netěsnosti a praskliny.
Vodotěsný polohladký povrch
Lze natírat latexovými nebo olejovými barvami
Pro použití na kov, hliník, PVC, beton, zdivo, asfaltové střešní krytiny atd.
Přetíratelné různými barvami

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.CZ

LEAKSEAL ®
POPIS

Je určen k vyplňování a utěsňování netěsností a prasklin na kovu, hliníku,
pozinkovaném kovu, PVC, betonu, zdivu, asfaltových/bitumenových střešních
krytinách, vinylových obkladech, sklolaminátu a dalších materiálech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Je určen k vyplňování a utěsňování netěsností a prasklin na kovových, hliníkových,
pozinkovaných, PVC, betonových, zděných, asfaltových/bitumenových střešních
krytinách, vinylových obkladech, sklolaminátu a dalších,

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek:
Pro manipulaci:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

20 - 30 minut
45 - 60 minut
Po 15 až 30 minutách naneste druhou vrstvu
LeakSeal. Vrchní nátěr vodou ředitelnými nebo
olejovými barvami po 24 hodinách.
24 hodin

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
65 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

0,74 m² na sprej při 65 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu,
velikost úniku a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte z natírané plochy všechny nečistoty a zbytky. Omyjte plochu roztokem
čisticího prostředku a vody, opláchněte ji čerstvou vodou a nechte povrch důkladně
vyschnout. Drátěným kartáčem nebo smirkovým papírem odstraňte uvolněnou barvu
nebo předchozí nátěry. Lehce přebruste lesklé povrchy. Po dokončení otřete
obroušený povrch dočista. Před použitím otestujte kompatibilitu předchozího nátěru.

PODMÍNKY APLIKACE

Používejte venku nebo v dobře větraném prostoru, například v otevřené garáži.
Aplikujte při teplotě mezi 10 - 32 °C a 85 % vlhkosti vzduchu, abyste zajistili správné
schnutí. Nenanášejte na povrchy, které jsou zahřáté na teplotu vyšší než 93 °C
(200ºF). Vyvarujte se stříkání za velmi větrných a prašných podmínek. Okolní plochu
zakryjte, abyste se chránili před mlhou z postřiku.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Poté, co začne míchací kulička chrastit, aerosol po dobu jedné minuty intenzivně
protřepávejte. Pokud míchací kulička nechrastí, NEDOTÝKEJTE se nádobky. Obraťte
se na technickou podporu společnosti Rust-Oleum. Doporučuje se zkušební nástřik na
lepenku, abyste získali pocit z rozprašování. Držte aerosol ve vzdálenosti 8-18" (20-45
cm) od povrchu a stříkejte krátkými rovnoměrnými tahy. Doporučuje se nanést lehkou
první vrstvu. Pro zajištění správného pokrytí naneste druhou silnější vrstvu. Silnějšího
filmu lze dosáhnout přiblížením trysky k povrchu. Při počátečním stříkání může
docházet k tvorbě pěny nebo bublinek, které se však po zaschnutí nátěru rozptýlí. Pro
dosažení nejlepších výsledků naneste 2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte
zaschnout 15-30 minut.

POZNÁMKY

- Pokud se ventil ucpe, otočte a stáhněte stříkací koncovku a opláchněte ji v

rozpouštědle, například v minerálním lihu. Do otvoru ventilu plechovky nevkládejte
žádné předměty.
- Po skončení práce otřete špičku.
- Mokrou barvu vyčistěte xylenem nebo minerálním lihem. Prázdnou nádobu
řádně zlikvidujte.
- Nespalujte ani nevhazujte do domácího odpadkového koše.

SKLADOVATLENOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých,
dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.
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