W 261
Tesniace hmoty

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Pre pivnice, podzemné garáže, betónové prvky,
bazény alebo tiež nádrže na pitnú vodu
- Trvalá izolácia proti vlhkosti a
presakujúcej vode (napr. podzemnej vode)
- Enormná priľnavosť a rýchla zaťažiteľnosť
- Neobsahuje látky narušujúce kovy
- Pri prvom kontakte s vodou trvale
vodotesný
- Po vytvrdnutí je mrazuvzdorný

POPIS VÝROBKU
Bostik W 261 poskytuje mnohonásobne osvedčenú a
trvalú izoláciu proti vlhkosti a presakujúcej vode (napr.
podzemnej vode).
Bostik W 261 vytvára vodotesný povlak, ktorý chráni pred
vlhkosťou, podzemnou vodou a inou vodou. Prípravok je
enormne priľnavý, možno ho rýchlo zaťažiť a neobsahuje
látky narušujúce kovy. Pri prvom kontakte s vodou je
povlak trvalo vodotesný. Reakčné produkty preniknú do
podkladu a vyplnia, resp. upchajú kapiláry.
Po vytvrdnutí je povlak mrazuvzdorný.
OBLASTI POUŽITIA
Vhodné pre všetky nosné a minerálne
podklady, napr. pre pôdou zakryté stavby ako pivnice,
podzemné garáže, betónové prvky, bazény alebo tiež
nádrže na pitnú vodu. Možná je aj pruhová izolácia pod
murivom. Bostik W 261 je nutné nanášať na strane
obrátenej k vode.
PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť nosný, maximálne rovný a zbavený sadry
a všetkých separujúcich vrstiev.
Minerálne podklady je nutné bezpodmienečne kompletne
navlhčiť. Plochy muriva musia mať zarovnané škáry. Okraje
a žliabky je nutné zaobliť.
Nepravidelné plochy muriva s výlomkami a kazmi je nutné
najskôr vyrovnať, resp. uzavrieť.

SPRACOVANIE
Bostik W 261 zmiešajte s takým množstvom vody, až kým
nedosiahnete plastickú konzistenciu. 10 kg Bostik W 261 sa
zmieša s cca 3,6 litrami vody. Nanášanie hmoty Bostik W
261 sa vykonáva pomocou krycej kefy, zmetáka alebo
rozstrekovača. Je nutné dbať na to, aby bol materiál dobre
premiešaný.
Vrstvu je nutné naniesť v najmenej dvoch plne krycích
pracovných krokoch. Vrstva musí mať na všetkých
miestach, kde možno očakávať zaťaženie vodou,
dostatočnú hrúbku celkovo najmenej 2 mm. Druhý nános
je potrebné vykonať, keď prvý nános ešte úplne nezaschol,
ale je už dostatočne nosný. Inak vrstvu znova navlhčite.
Stuhnutie neurýchľujte pomocou ventilátorov a pod.,
tento postup znižuje kvalitu prevedenia. Zabráňte silnému
pôsobeniu slnečného žiarenia, mrazu, dažďa a príliš
rýchlemu schnutiu.
Povlaky nemožno používať pri vonkajších teplotách nižších
ako +5 ° C a v prípade už zmrznutých podkladov.
Pri
ošetrovaní
podkládok
pivničných
podláh
a
nepodpivničených budov sa po stuhnutí nanesie krycia
nástreková omietka alebo mazanina (skupina malty III). Ak
nasleduje omietka alebo pokládka dlažby, odporúčame
naniesť spojovací mostík.
SKLADOVANIE
V chlade a suchu. Skladovateľný v originálnom balení cca 12
mesiacov.

SPÔSOB DODANIA
Vrece 10 kg, číslo tovaru 500350-31

TECHNICKÉ ÚDAJE

GISCODE
ZP 1

Materiálová báza

Cement, kyselina kremičitá s
alkalickou reakciou

Farba

Šedá

Pochôdzné

Po 2 dňoch pre ďalšie použitie

Podmienky spracovania

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

Plne zaťažiteľné

Po cca 2 dňoch

Spotreba

Pri hrúbke vrstvy 2 mm
3,4 kg/m²

Hodnota difúzie vodnej pary μ

Cca 60

Čistenie náradia

Ihneď po použití s vodou,
vytvrdne mechanicky

Pretierateľné

Po 2 dňoch

Pomer zmesi

Na 10 kg hmoty Bostik W 261
3,6 l vody

Mrazuvzdorný, odolný voči
posypovej soli

Po vytvrdnutí

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

