P 101
Adhezní můstek

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Pro savé a nesavé podklady
- Také pro vlhké podklady
- Pro interiéry a exteriéry

POPIS VÝROBKU
Bostik P 101 je pojivo bez obsahu rozpouštědel pro savé i
nesavé, rovněž vlhké, povrchy. Bostik P 101 vytváří
vynikající přilnavost mezi starými a novými materiály.
Částice umělé pryskyřice, obsažené v přípravku Bostik P 101
vytvářejí lepivý film, který působí jako pojivo.
OBLASTI POUŽITÍ
Vhodné pro beton, maltu, potěr, podklady pro dlažbu,
omítku, dřevovláknité a sádrokartonové desky, mramor,
asfaltové podklady atd.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Ošetřovaná plocha musí být ztvrdlá a čistá, ale ne
bezpodmínečně suchá.
Neošetřované plochy zakryjte, je nutno zabránit zanesení
tekutiny.
ZPRACOVÁNÍ
Bostik P 101 nanášejte štětcem, válečkem, štětkou nebo
rozstřikovačem, dokud nebude povrch nasycený.
V závislosti na počasí vytvoří přípravek Bostik P 101 cca po
30 minutách lepivý film, na který lze nanášet čerstvou
maltu, omítku, potěr, beton, asfalt nebo těsnicí šlemy.
Plochy ošetřované přípravkem Bostik P 101 je nutno až do
vytvrdnutí chránit před mrazem, mokrem a účinky
slunečního záření (zakrýt).

SKLADOVÁNÍ
Bostik P 101 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 P 101 má v uzavřeném originálním obalu při
správném skladování trvanlivost nejméně 36 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
1 litr, číslo zboží 30836201
5 litrů, číslo zboží 30836211
10 litrů, číslo zboží 30836219
GISCODE
D1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze

Základní nátěr na disperzní
bázi bez obsahu
rozpouštědel

Barva

Mléčně bílý

Podmínky zpracování

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

Spotřeba

Cca 0,2 l/m², v závislosti na
savosti podkladu

Čištění nářadí

ihned po použití vodou,
vytvrdnutý mechanicky

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

