P 101
Základný náter

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Aj na vlhké podklady
- Do interiéru aj exteriéru

POPIS VÝROBKU
Bostik P 101 je spojivo bez obsahu rozpúšťadiel pre
nasiakavé aj nenasiakavé, takisto vlhké, povrchy. Bostik P
101 vytvára vynikajúcu priľnavosť medzi starými a novými
materiálmi.
Častice umelej živice, obsiahnuté v prípravku Bostik P 101
vytvárajú lepivý film, ktorý pôsobí ako spojivo.
OBLASTI POUŽITIA
Vhodné pre betón, maltu, poter, podklady pre dlažbu,
omietku, drevovláknité a sadrokartónové dosky, mramor,
asfaltové podklady atď.
PRÍPRAVA PODKLADU
Ošetrená plocha musí byť stvrdnutá a čistá, ale nie
bezpodmienečne suchá. Neošetrované plochy zakryte, je
nutné zabrániť zaneseniu tekutiny.
SPRACOVANIE
Bostik P 101 nanášajte štetcom, valčekom alebo
rozstrekovačom, kým nebude povrch nasýtený.
V závislosti na počasí vytvorí prípravok Bostik P 101 cca po
30 minútach lepivý film, na ktorý možno nanášať čerstvú
maltu, omietku, poter, betón, asfalt alebo tesniace povlaky.
Plochy ošetrované prípravkom Bostik P 101 je nutné až do
vytvrdnutia chrániť pred mrazom, mokrom a účinkami
slnečného žiarenia (zakryť).

SKLADOVANIE
Bostik P 101 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 P 101 má v uzavretom originálnom obale pri
správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 36 mesiacov.
SPÔSOB DODANIA
1 liter, číslo tovaru 30836201
5 litrov, číslo tovaru 30836211
10 litrov, číslo tovaru 30836219
GISCODE
D1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza

Základný náter na disperznej
báze bez obsahu
rozpúšťadiel

Farba

Mliečno biely

Podmienky spracovania

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

Spotreba

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

Čistenie náradia

ihneď po použití vodou, po
vytvrdnutí mechanicky

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

