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Agrosit SB
Фарба для басейнів

Опис продукту

Хороша хімічна, водонепроникна підводна фарба для бетону в непромислових басейнах і
резервуарах з гарячою водою, особливо у вападках з хлорованою водою, що містить озон. При
підвищеній концентрації хлору або озону (див. DIN 19643-2) виникає небезпека руйнування /
вицвітання покриття. У разі необхідності може знадобитися повторне покриття з оптичних
причин. Увага: В критих басейнах при високих температурах води можуть виникати хімічні
реакції і відкладатися на пофарбованої поверхні у вигляді білого нальоту.

Сфера застосування

Висока стійкість до води і погодних умов. Поверхня не має міцного зчеплення з грибком і
цвіллю, і тому легко чиститься. Вапняні відкладення видаляються спеціальними засобами.

Властивості

Кольори палітри Agrosit, а також більшість відтінків RAL.Колірні відтінки

Щільно закрита оригінальна упаковка в прохолодному і сухому місці може зберігатися 1 рік.Зберігання

■Щільність: 1,1 кг/лТехнічна характеристика

Застосування

Бетон:Придатні основи

3 x Agrosit SB при свіжому фарбуванні; 1 - 2 x при ремонтному фарбуванні.

Бетон:
Чиста поверхня від бруду, жиру, масла, пилу. Крихкі й сипучі частки видалити. Міцність поверхні
бетону мінімум 1,5 Н/мм2. При підводному навантаженні нанести подвійне покриття
водостійкою шпаклівкою Disbocret 520. Покриття шпаклівкою має бути мінімум 3 дні захищене
плівкою і при наступному нанесенні бути повністю сухим.

Підготовка основи

Розчинник 202Пропорції при змішуванні

■    Свіже фарбування:Метод нанесення

Розбавити бл. 15% Розчинником 202.
Не застосовувати при прямому сонячному промінні і високій температурі. Температура повинна
бути не нижче + 5 ° C і відносна вологість повітря 80%. Не розпиляти. При нанесенні валиком
для світлих відтінків може знадобитися третій шар покриття. Підвищення температури або
пряме сонячне проміння можуть привести до утворення бульбашок - рекомендується
нанесення щіткою.
■ Ремонтне фарбування:
макс. 5% Розчинника 202 для отримання потрібної консистенції.
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Старі шари фарби Agrosit SB можна перефарбувати після очищення від вапняних відкладень. У
цьому випадку мова йде про декоративне покриття. Тому зазвичай досить одноразового
покриття при ремонтному покритті басейну. При більш високій товщині шару покриття не
виключаються виступи розчинника, через що виникають білі патьоки або утворення бульбашок
(наприклад, якщо не видалені старі шари фарби) При покриттях іншими фарбами
рекомендується пробне нанесення.
При нанесенні валиком, підвищення температури або пряме сонячне проміння можуть привести
до утворення бульбашок - рекомендується нанесення щіткою.

Структура покриття

0,10 кг/м2Витрата

1 - 2 дні між нанесенням шарів Agrosit SB. Остаточне висихання - через 14 днів при підводному
навантаженні і при хорошій вентиляції і мінімум 15 ° C. Через 2 - 3 дні поверхня готова до
навантажень.

Період висихання

Розчинник 202Очищення інструментів

Примітки

Спалювання небезпечних відходів або збір небезпечних відходів. Не викидати разом з
побутовими відходами. Не викидати у стоки, на землю або у водойми. Утилізувати в повному
обсязі порожні упаковки як продукт.

Утилізація

Всі основи, що зустрічаються на практиці і інструкції методів їх технічної обробки не можуть бути
розглянуті в даній публікації. У складних випадках, радимо Вам звернутися до наших
консультантів, які детально і предметно Вас проконсультують

Технічна підтримка

Тел. +38 044 379 06 91
E-Mail info@caparol.ua
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