F 504
Impregnácia balkónov

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Balkóny a terasy
- Pórovité škáry a vlásočnicové trhliny
- Po zaschnutí zostane transparentné

POPIS VÝROBKU
Bostik F 504 je impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá
vodotesne a priedušne impregnuje trhliny do 0,2 mm.
Pred zimným obdobím je možné preventívnym ošetrením
pomocou tohoto prípravku predchádzať neskorším
škodám.
Bostik F 504 je nízkoviskózny hydrofóbny prostriedok,
ktorý vytvára tzv. "odperlovací efekt vody". Ďalšiemu
prenikaniu vlhkosti sa zabráni vďaka ochrannej vrstve, ktorá
odpudzuje vodu. Priepustnosť vodných pár ostane
maximálne zachovaná.
Impregnáciu prípravkom Bostik F 504 je potrebné
pravidelne obnovovať (keď jej účinok vyprchá).
OBLASTI POUŽITIA
Vhodné pre terasy a balkóny z dlažby, keramiky, betónu,
kameňa a poteru - dobre sa hodí aj pre sprchy a kúpeľne. Na
použitie vo vnútri aj vonku.
PRÍPRAVA PODKLADU
Spracovávané plochy musia byť zatvrdnuté a čisté.
Odstráňte povlaky a znečistenie od farieb, olejov, tukov atď.
Plochy, ktoré nie sú určené na ošetrenie, ako sklo, drevo,
kov, plast, zakryte.
Je nutné zabrániť odpareniu kvapaliny.
Odstráňte uvoľnenú maltu, chybné miesta vyplňte
prípravkom Bostik R 302, uvoľnené a duto znejúce
podlahové dosky (dlaždice atď.) položte znova, chybné
krytiny vymeňte. Po týchto opravných prácach musí
použitá malta cca 1 týždeň tvrdnúť, než sa začne s
ošetrením prípravkom Bostik F 504.
Pred použitím vyskúšajte prípravok na skúšobnej ploche.
Sanovanú plochu (dlažbu, betón, poter, vymývaný betón
atď.) očistite.
Kovové časti na prechodoch k stenám, pätkám zábradlia
atď. zbavte farby a hrdze a podľa predpisov natrite
antikoróznym prípravkom a farbou.

SPRACOVANIE
Bostik F 504 naneste pomocou štetca, štetky alebo valčeka
z baranej kože na balkónovú plochu, prebytočnú tekutinu
odsajte cca po 10 minútach vlhkou handrou. Potom
nechajte cca 1 hodinu schnúť. U silne nasiakavých plôch je
treba postup 2 až 3x opakovať.
Škáry medzi dlaždicami, doskami atď. a taktiež prechody k
stenám a pätkám zábradlia je nutné ošetriť až 3x
prípravkom Bostik F 504, než bude povrch nasýtený.
Trhliny do šírky max. 0,2 mm sa vodotesne impregnujú.
Spoje a začiatky po ošetrení postriekajte vhodnou
tesniacou látkou. Spracovávanú plochu je nutné až do
vytvrdnutia chrániť pred mrazom, mokrom a účinkami
slnečného žiarenia (zakryť).
SKLADOVANIE
Bostik F 504 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu
mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v
dobre uzavretých originálnych obaloch. Zvyšky sa nesmú
nalievať späť do obalu.
Bostik F 504 má v uzavretom originálnom obale pri
správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 36 mesiacov.
SPÔSOB DODANIA
1 liter, číslo tovaru 30836436
GISCODE
D1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza

Impregnačný prípravok na
vodnej báze

Farba

Mliečno biela

Podmienky spracovania

Použiteľný od +5 °C do +30
°C, v žadnom prípade nie pri
mraze

Spotreba

Podľa vrstvy cca 200 ml / m²,
v závislosti od nasiakavosti
podkladu

Čistenie náradia

Prípadne vzniknuté nečistoty
možno odstrániť pomocou
bežných čistiacich
prostriedkov. Pracovné
nástroje opláchnite veľkým
množstvom vody

BOSTIK HOTLINE
technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160
(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí)

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

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

