F 504
Balkónová impregnace

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Balkony a terasy
- Porézní spáry a vlasové trhliny
- Po vytvrzení je transparentní

POPIS VÝROBKU
Bostik F 504 je impregnace bez obsahu rozpouštědel, která
vodotěsně a prodyšně impregnuje trhliny do 0,2 mm.
Před zimním obdobím je možné preventivně pomocí
ošetření tímto přípravkem předcházet pozdějším škodám.
Bostik F 504 je nízkoviskózní hydrofobní prostředek, který
vytváří tzv. „odperlovací efekt vody“. Dalšímu pronikání
vlhkosti se zabrání díky ochranné vrstvě, která odpuzuje
vodu. Propustnost vodních par zůstane maximálně
zachována.
Impregnaci přípravkem Bostik F 504 je třeba pravidelně
obnovovat (když její účinek vyprchá).
OBLASTI POUŽITÍ
Vhodné pro terasy a balkony z dlažby, keramiky, betonu,
kamene a potěru – dobře se hodí i pro sprchy a koupelny.
Pro použití uvnitř i venku.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Zpracovávané plochy musí být zatvrdlé a čisté. Odstraňte
povlaky a znečištění od barev, olejů, tuků atd.
Plochy, které nejsou určeny k ošetření, jako sklo, dřevo, kov,
plast, zakryjte.
Je nutno zabránit odpaření kapaliny.
Odstraňte uvolněnou maltu, chybná místa vyplňte
přípravkem Bostik R 302, uvolněné a dutě znějící podlahové
desky (dlaždice atd.) položte znovu, vadné krytiny vyměňte.
Po těchto opravných pracích musí použitá malta cca 1 týden
tvrdnout, než se začne s ošetřením přípravkem Bostik F
504.
Před použitím vyzkoušejte přípravek na zkušební ploše.
Sanovanou plochu (dlažbu, beton, potěr, vymývaný beton
atd.) očistěte.
Kovové části na přechodech ke stěnám, patkám zábradlí
atd. zbavte barvy a rzi a podle předpisů natřete
antikorozním přípravkem a barvou.

ZPRACOVÁNÍ
Bostik F 504 naneste pomocí štětce, štětky nebo válečku z
beránčí kůže na balkonovou plochu, přebytečnou tekutinu
odsajte cca po 10 minutách vlhkým hadrem. Poté nechte
cca 1 hodinu uschnout. U silně savých ploch je třeba postup
2 až 3x opakovat.
Spáry mezi dlaždicemi, deskami atd. a rovněž přechody ke
stěnám a patkám zábradlí je nutno ošetřit až 3x přípravkem
Bostik F 504, než bude povrch nasycený.
Trhliny do šířky max. 0,2 mm se vodotěsně naimpregnují.
Spoje a začátky po ošetření postříkejte vhodnou těsnicí
látkou.
Zpracovávanou plochu je nutno až do vytvrdnutí chránit
před mrazem, mokrem a účinky slunečního záření (zakrýt).
SKLADOVÁNÍ
Bostik F 504 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu
mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v
dobře uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí
nalévat zpět do obalu.
Bostik F 504 má v uzavřeném originálním obalu při
správném skladování trvanlivost nejméně 36 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
1 litr, číslo zboží 30836436
GISCODE
D1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze

Impregnační přípravek na
vodnaté bázi

Barva

Mléčně bílý

Podmínky zpracování

Použitelné od +5 °C do +30
°C, v žádném případě při
mrazu

Spotřeba

Podle vrstvy cca 200 ml/m²,
v závislosti na savosti
podkladu

Čištění nářadí

Případně vzniklé nečistoty lze
odstranit pomocí běžných
čisticích prostředků. Pracovní
nástroje opláchněte velkým
množstvím vody

BOSTIK HOTLINE
technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160
(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora ČR:
+420 725 182 003

