SF 712

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Vysoká lepivosť
- Vysoká konečná pevnosť
- Rýchle nasiaknutie
- Krátka doba odvetrania
- Veľmi nízky obsah emisií
- Bez obsahu riedidiel

OBLASTI POUŽITIA
Disperzné lepidlo s veľmi nízkou mierou emisií na textilné
podlahové krytiny s rôznou úpravou zadnej strany. Zvlášť
vhodné pre všetky druhy krytín z ihlového rúna.
Zabraňuje tvoreniu škár v oblasti okrajov, za predpokladu,
že krytina z ihlového rúna odpovedá vzhľadom na menenie
rozmerov bežným normám EN.
PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť v súlade s požiadavkami DIN 18365 rovný,
dlhodobo suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a v tlaku a
príp. je nutné ho odborne pripraviť na pokládku. K tejto
príprave použite vhodné podkladové materiály a tmely.
Mazaniny z liateho asfaltu a iné nenasiakavé podklady vždy
prestierkujte vrstvou o hrúbke min. 2 mm.
SPRACOVANIE
Bostik SF 712 naneste pomocou stierky so zubami
rovnomerne na podklad. Potom nechajte lepidlo krátko
odvetrať. Doba odvetrania je určená nasiakavosťou
podkladu, teplotou miestnosti a relatívnou vlhkosťou
vzduchu. Podlahovú krytinu položte do ešte vlhkého
lepidla a zavalcujte. Po cca 30 minútach podlahovú krytinu
opäť prevalcujte, príp. zaťažte okraje krytiny, ktoré sa
dvíhajú.
Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny..
BEZPEČNOSŤ
PRÁCE
A
OCHRANA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
GISCODE D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania /
schnutia a po ňom zabezpečte dôkladné vetranie! Počas
spracovávania produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri
vniknutí do očí alebo pri styku s pokožkou ihneď dôkladne
umyte vodou. Nenechajte preniknúť do kanalizácie,
vodných tokov alebo pôdy. Čistenie nástrojov ihneď po
použití vodou a mydlom. Základným predpokladom pre čo
najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti po pokládke
podlahovej krytiny sú podmienky pre pokládku v súlade s

normou a dobre preschnuté podklady, podkladové
materiály a tmely. Produkt obsahuje metyl a
benzisothiazolon. Informácie pre alergikov na čísle
+49 (0)5425 / 801-0.
LIKVIDÁCIA
Zvyšky produktu pokiaľ možno zachyťte a opäť použite.
Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo
pôdy.
Plastové
obaly,
vyprázdnené
bez
zvyšku,
vyškriabané, resp. vyprázdnené, sú recyklovateľné. Obaly s
kvapalnými zvyškami a tiež zachytené, kvapalné zvyšky
produktu sú zvláštny odpad. Obaly s vytvrdnutými
zvyškami obsahu sú stavebný / domový odpad.
SKLADOVANIE
V originálnom obale trvanlivosť až 18 mesiacov. Chráňte
pred mrazom.
DODÁVANÉ MNOŽSTVO
7 kg, číslo zboží 30610859
ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ ZUBU STIERKY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza

Disperzia na báze umelej
živice

Farba

Béžovo-biela

Viskozita

Roztierateľné

Hustota

1,35 g/cm³

Podmienky spracovania

Najlepšie medzi +18 °C a +23
°C; teplota podkladu min. +15
°C; teplota vzduchu min. +18
°C. Relatívna vlhkosť vzduchu
nemá byť vyššia ako 75%

Odporúčaná veľkosť zubu
stierky

Kobercové podlahy:
veľkosť zubu podľa TKB B1,
spotreba: cca 415 g/m²
veľkosť zubu podľa TKB B2,
spotreba: cca 570 g/m²
veľkosť zubu podľa TKB B3,
spotreba: cca 730 g/m²
Ihlové rúno:
veľkosť zubu podľa TKB B2,
spotreba: cca 570 g/m²
veľkosť zubu podľa TKB B3,
spotreba: cca 730 g/m²

Zaťažiteľnosť

Po 24 hodinách

Vhodnosť pre zaťaženie
kolieskami stoličiek (kolieska
podľa DIN EN 12529)

Áno

Vhodnosť použitia na
podlahové kúrenie

Áno - dodržujte príslušné
dátové listy a ďalšie pokyny
Hlavného zväzu nemeckého
stavebného priemyslu

Nariadenie GefStoffV, VbF,
GGVS/ADR

Netýka sa

Čistiace prostriedky

Pre nevytvrdené lepidlo: voda
a mydlo

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

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

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

