W 273
Bitumenový střešní lak

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Černý vodoodpudivý krycí nátěr
- K ochraně a ošetření zvětralých, zkřehlých a lehce
lámavých bitumenových střešních lepenek
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU
Bostik W 273 je černý krycí nátěr odpuzující vodu na latexbitumenové bázi, který slouží k ochraně a údržbě
zvětralých, zkřehlých a snadno lámavých bitumenových
střešních pásů.
Bostik W 273 zaschne do bezešvého, vodu odpuzujícího
fóliového povlaku. Nátěr nezkřehne a je odolný vůči běžně
se vyskytujícím betonu agresivním látkám.
OBLASTI POUŽITÍ
Vhodný na vnější použití k ochraně, ošetření a regeneraci
zvětralých, zkřehlých a lehce lámavých bitumenových
střešních pásů (nevhodný pro plastové střešní pásy).
PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být pevný, nosný, čistý, maximálně rovný a
bez trhlin, děrovitostí atd. a beze zbytků oleje, mastnoty,
prachu nebo dalších oddělujících vrstev.
Povrch může být mírně vlhký, bez patrného filmu. Ošetřené
plochy by neměly být trvale vystaveny mokru, protože
nemůže dojít k proschnutí.

ZPRACOVÁNÍ
Bostik W 273 před použitím dobře promíchejte. Na savých
podkladech je třeba provést podkladový nátěr s použitím
přípravku Bostik P 111. Po zaschnutí se přípravek Bostik W
273
nanáší
válečkem,
kartáčem
nebo
vhodným
rozstřikovačem ve 2 až 3 vrstvách, přičemž každá vrstva
musí být před další aplikací zcela zaschlá.
V oblastech s rizikem vzniku trhlin je třeba do 2. vrstvy
zapracovat armovací tkaninu, např. Bostik W 251.
Při zpracování se vyvarujte přímému slunečnému záření.
Déšť nebo vysušení během zpracování může vést ke
škodám (např. odlupování).
SKLADOVÁNÍ
Bostik W 273 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu
mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře
uzavřených originálních obalech.
V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je
trvanlivost přípravku Bostik W 273 nejméně 24 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
1 litr, číslo zboží 30836952
5 litrů, číslo zboží 30836960
10 litrů, číslo zboží 30836907
GISCODE
BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze

Krycí nátěr bez obsahu
rozpouštědel na latexbitumenové bázi

Barva

Černý

Podmínky zpracování

Použitelný od +5 °C do +35 °C
(vzduch a stavební část, i
během schnutí), v žádném
případě ne při mrazu

Spotřeba

Cca 200–250 ml/m² na
každou vrstvu

Čištění nářadí

Případně vzniklé nečistoty
lze odstranit pomocí
běžných čisticích prostředků.
Pracovní nástroje
opláchněte velkým
množstvím vody.

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

