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Termékleírás és felhasználás
A RUBBER PAINT egy vizes gyanta diszperzióval kifejlesztett vízhatlanító bevonat, amelynek a legfőbb
tulajdonsága, hogy rendkívül rugalmas.
A RUBBER PAINT kiválóan tapad és a betonszerkezetek, tetők és teraszok vízhatlanná tételére
nedvesség ellen bevonatként alkalmazható.

Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonság
Száraz filmréteg
Fajsúly
Viszkozitás
Vízállóság
Vízgőz-állóság

: fehér-szürke-oxidvörös
: akril-diszperzió
: selyemfényű
: 1,36 kg/l ( ± 0,03)
: 20000 ÷ 30000 mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 5
: III. Osztály (alacsony), W < 0.1 kg (m² · h0.5) UNI EN 1062-3
: II. Osztály (közepes), 0,14-től 1,4-ig Sd(m)
UNI EN ISO 7783-2
Kiadósság*
: 0,8 ÷ 1 m²/l felület abszorpciójától függően
Tárolási stabilitás
: 24 hónap eredeti zárt csomagolásban
*A kiadósság a felület érdességétől és abszorpciójától, valamint a felhordási eljárástól függően
változhat.
Megj.: 20°C-on mért adatok.
A termék megfelel a 2004/42/EK-IIA (i) irányelvnek, a max. VOC tartalom 140 g/l alatt van. (2010.)

Felhordási mód
Felületelőkészítés

: Falfelületek: A felület száraz, pergő rétegtől mentes és tiszta (zsír-,
olaj- és más szennyeződéstől mentes) legyen. Lemállott felület
esetén a régi, nem tapadó festéknyomokat és az esetleges kénvirágot
el kell távolítani.
Penész- vagy algafoltok esetén a 0610. cikksz. DECISO
detergenssel le kell mosni a falfelületet, és amikor teljesen kiszáradt,
felhordani rá a 0600. cikksz. RENOVO higiénizáló oldatot.
Ahhoz, hogy a RUBBER PAINT penész- és algamentes hatása
Érvényesüljön, hozzá kell adagolni a 0613 cikksz. ADAPTO
bevonatot.
A vakolaton az esetleges egyenetlenségeket a 0542. cikksz. IMPA
RAS termékkel el kell simítani, és hagyni kell, hogy jól kiszáradjon.
Az új, porhanyos vagy magasan abszorpciós vakolatotra, glettelt
felületre vagy régi, máló festékre egy réteg 1004. cikksz.
CLIM-O-PAINT PRO oldószeres rögzítő-szigetelőt, vagy a
vizesbázisú 0010 cikksz. SUPERFIX terméket kell felvinni, hogy ezzel
az alapfelület egységesen abszorpciós legyen.
Ha a felületen apró repedések és rések vannak, ajánlatos egy hálóval
vagy üveggézzel megerősíteni a két RUBBER PAINT réteg között.
Betonfelület: A betonfelület hibátlan, érett és száraz legyen. A
felületről távolítsuk el a a lepergető olaj maradványokat, a rosszul
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tapadó és piszkos részeket. Penész- vagy algafoltok esetén kezeljük
le a felületet a speciális 0610. cikksz. DECISO és 0600. 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 kell vonni, egy szálerősítő habarccsal helyre kell hozni a megfelelő
vastagságot. Ezután a 0542. cikksz. IMPA RAS termékkel
egyenletessé kell tenni, majd hagyni, hogy kiszáradjon, és minimum
két rétegben fel kell vinni rá a RUBBER PAIT terméket.

A termék elkészítése

: Addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egységes nem lesz.

Felhordási eljárás

: henger - ecset - airless

Hígítás súlyban/térfogatban

: max. 5% vízzel

Javasolt rétegvastagság

: minimum 600 μm szárazon, ami 1 mm nedves rétegnek felel meg,
mint vízzáró burkolat

Száradási idő levegőn (20°C)

: pormentes
fogásbiztos
teljes kiszárad

Átvonhatóság

: a két réteg között 8 ÷ 10 órát kell várni

: 30 perc
: 2 óra
: 8 óra

MEGJEGYZÉS: Nem szabad a terméket ködös, esős időben vagy 75%-os páratartalom felett
felhordani!
A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.
Kültéri felhordás esetén a bevonatot legalább 48 órán keresztül, de minden esetben a végleges
kiszáradásig védeni kell az esőtől.
NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 35°C közötti hőmersékleten kell tárolni.
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!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizni, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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