R 311
Bitumenová hmota na opravy

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Utěsnění střechy
- Oprava netěsností
- Pro venkovní použití
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU
Bostik R 311 je bitumenová stěrková hmota bez obsahu
rozpouštědel pro utěsnění menších a větších netěsností v
prostoru střechy. Zvláště vhodná i pro důležité přípojky.
Bostik R 311 je bitumenová stěrková hmota zušlechtěná
plasty s velmi vysokou lepivostí na různých podkladech.
Po zaschnutí se vytvoří vodonepropustné a elastické
utěsnění.
OBLASTI POUŽITÍ
Bostik R 311 přilne zvláště dobře na vláknocementové
desky, beton, asfalt, staré lepenkové vrstvy atd.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad očistěte od oleje, tuku atd., odstraňte uvolněné
díly, opravte chybná místa. Spáry ve zdivu musí být vcelku a
v rovině (příp. je opravte) a celá plocha určená k sanování
musí být suchá.
Naneste základní nátěr přípravku Bostik R 311 podle návodu
ke zpracování tohoto přípravku. Kovové části a lakované
plochy v prostoru určenému k sanaci natřete, dokud
nebudou nasycená a cca
ZPRACOVÁNÍ
Po ztuhnutí základního nátěru musí být podklad suchý, čistý
a zbavený prachu. Poté je třeba nanést stěrkou přípravek
Bostik R 311. Velmi silně namáhané plochy, okraje nebo
ohyby je nutno vyztužit pomocí přípravku Bostik W 251.
Pancéřové rouno Bostik se položí do 1. vrstvy přípravku
Bostik W 251 a pevně se přitiskne.
Po zaschnutí 1. vrstvy (cca 1 den) se provede 2. vrstva
přípravkem Bostik W 251.
Ošetřovanou plochu je nutno chránit před mrazem,
mokrem a silným působením slunečního záření (zakrýt).

SKLADOVÁNÍ
Bostik W 251 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu
mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v
dobře uzavřených originálních obalech.
Bostik W 251 má v uzavřeném originálním obalu při
správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
1 kg, číslo zboží 30836291
GISCODE
BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze

Těsnicí hmota na asfaltové
bázi bez obsahu
rozpouštědel

Barva

Černý

Podmínky zpracování

Použitelné od +5 °C do +35
°C, v žádném případě při
mrazu

Spotřeba

1 kg/m² na každý mm vrstvy

Čištění nářadí

Nářadí začerstva očistěte
vodou

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

