R 311
Asfaltová hmota na opravy

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Tesnenie striech
- Opravy netesných miest
- Do exteriéru
- Bez obsahu rozpúšťadiel

POPIS VÝROBKU
Bostik R 311 je bitúmenová stierková hmota bez obsahu
rozpúšťadiel pre utesnenie menších a väčších netesností v
priestore strechy. Zvlášť vhodná aj pre dôležité prípojky.
Bostik R 311 je bitúmenová stierková hmota zušľachtená
plastmi s veľmi vysokou lepivosťou na rôznych podkladoch.
Po zaschnutí sa vytvorí vodeodolné a elastické utesnenie.
OBLASTI POUŽITIA
Bostik R311 priľne obzvlášť dobre na dosky na báze
cementu, betónu, asfaltu, starej kartónovej vrstvy atď..
PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad očistite od oleja, tuku atď., odstráňte uvoľnené
diely, opravte chybné miesta. Škáry v murive musia byť
vcelku a v rovine (príp. ich opravte) a celá plocha určená na
sanáciu musí byť suchá.
Naneste základný náter prípravku Bostik R 311 podľa návodu
na spracovanie tohto prípravku. Kovové časti a lakované
plochy v priestore určenom na sanáciu natierajte, dokiaľ
nebudú nasýtené.
SPRACOVANIE
Po stuhnutí základného náteru musí byť podklad suchý,
čistý a zbavený prachu. Potom je treba naniesť stierkou
prípravok Bostik R 311. Veľmi silno namáhané plochy, okraje
alebo ohyby je nutné vystužiť pomocou prípravku Bostik W
251. Pancierové rúno Bostik sa položí do 1. vrstvy prípravku
Bostik W 251 a pevne sa pritlačí.
Po zaschnutí 1. vrstvy (cca 1 deň) sa nanesie 2. vrstva
prípravkom Bostik W 251.
Ošetrovanú plochu je nutné chrániť pred mrazom, mokrom
a silným pôsobením slnečného žiarenia (zakryť).

SKLADOVANIE
Bostik W 251 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu
mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v
dobre uzavretých originálnych obaloch.
Bostik W 251 má v uzavretom originálnom obale pri
správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.
SPÔSOB DODANIA
1 kg, číslo tovaru 30836291
GISCODE
BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza

Tesniaca hmota na asfaltovej
báze bez obsahu
rozpúšťadiel

Farba

Čierna

Podmienky spracovania

Použiteľný od +5 °C do +35
°C, v žiadnom prípade nie pri
mraze

Spotreba

1 kg/m² na každý mm vrstvy

Čistenie náradia

Náradie začerstva očistite
vodou

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

