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ASDecorative® IMPREGNAT TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ASDecorative®. IMPREGNAT
Opis i przeznaczenie produktu:
Opis i zastosowanie
ASDecorative IMPREGNAT – stosowany jest jako podstawowa powłoka wykaoczająca lub podkładowy preparat przygotowujący podłoże przed aplikacją
poliuretanowych powłok doszczelniających systemu ASDecorative, reguluje i wyrównuje chłonności podłoża, zabezpiecza i wstępnie hydrofobizuje
powierzchnie mineralne oraz z mikrocementu.
ASDecorative IMPREGNAT jest wysokiej jakości uszczelniaczem. Swoje właściwości zawdzięcza alifatycznej żywicy akrylowej na bazie wody,
dzięki czemu doskonale nadaje sie do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz między innymi na powierzchnie mikrocementu i mikrobetonu przed
nałożeniem powłok doszczelniających np. ASDecorative SEALER AQUA. Preparat głęboko penetruje podłoże dzięki czemu zostaje ono wstępnie
uszczelnione i zmniejsza się zużycie materiału dla powłok poliuretanowych.
W pewnych przypadkach kiedy zależy nam na zachowaniu zjawiska „oddychania powierzchni” ASDecorative IMPREGNAT może stanowid warstwę
wykooczeniową powierzchni ścian. Najczęściej takie rozwiązania stosuje się na ścianach pomieszczeo suchych lub zewnętrznych elewacyjnych.
Produkt można stosowad rozcieoczony w zależności od potrzeb i oczekiwanego stopnia ochrony. Stosowany bez rozcieoczenia po nałożeniu drugiej
warstwy lub na nisko chłonnych podłożach może powodowad efekt nabłyszczenia wykaoczanej powierzchni.

Właściwości techniczne:
Przygotowanie
podłoża: i chemiczne
Właściwości fizyczne

Dostępne opakowania i wydajność
3

Gęstośd:
1,03 g/cm
Suchośd w dotyku:
±1h
Całkowity czas schnięcia:
1 h do 24h w zależności od warunków
Mrozoodpornośd:
dobra, alifatyczna
Wytrzymałośd na warunki atmosferyczne: dobra, alifatyczna
Odpornośd na żółknięcie:
dobra, alifatyczna
Zalecana ilośd warstw:
1-3 w zależności od potrzeb
Nakładanie kolejnej warstwy:
po całkowitym wyschnięciu wcześniejszej
Temperatura aplikacji :
5 oC do 30 oC
Przyczepnośd powierzchnie czyste suche i porowate: dobra
Nie aplikowad w pełnym nasłonecznieniu. Podczas schnięcia chronid przed
zamoczeniem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wydajnośd na 1 warstwę produktu nierozcieoczonego: 0,06kg / 1m2
( zużycie może różnid się w zależności od rozcieoczenia rodzaju podłoża oraz techniki aplikacji )

Kanister 5kg – do 80m2 jednej warstwy
Butelka 1kg – do 16m2 jednej warstwy
Butelka 0,5kg – do 8m2 jednej warstwy
Zalecana ilośd warstw: 1-3 w zależności od chłonności i porowatości podłoża,
potrzeb i oczekiwanego stopnia ochrony
Dopuszczalne rozcieoczenie: w zależności od chłonności i porowatości
podłoża, potrzeb i oczekiwanego stopnia ochrony
W przypadku wątpliwości należy wykonad próbę.

Data przydatności do użycia w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
znajduje się na etykiecie.

Aplikacja :
Przygotowanie
podłoża:
Podłoże
Podłoże musi byd suche i nośne, wolne od zanieczyszczeo, kurzu, tłuszczów oraz innych środków utrudniających przyczepnośd.
ASDecorative IMPREGNAT służy do wstępnej lub koocowej impregnacji powierzchni z mikrocementu można go również aplikowad na większośd podłoży
mineralnych np.: tynki, betony, jastrychy itp. W razie wątpliwości zaleca się wykonanie próby i ocenie uzyskanego efektu.

Aplikacja
Przed użyciem pojemnik z impregnatem wstrząsnąd energicznie w celu dokładnego wymieszania zwartości. Impregnat nanosid na suchą i wolną od pyłu
oraz innych zanieczyszczeo przy pomocy gąbki poprzez wcieranie w podłoże okrężnymi ruchami . Nie dopuszczad do powstawania zastoin i zacieków.
Jeśli po wyschnięciu pierwszej warstwy impregnatu po dłonią będzie wyczuwalna charakterystyczna szorstkośd, oznaczająca niedokładne odpylnie
powierzchni przed aplikacją, należy przy użyciu filcu ściernego lub innego delikatnego materiału ściernego przetrzed powierzchnię w celu usunięcia
szorstkości. W zależności od potrzeb oraz oczekiwanego stopnia ochrony właściwego dla danego typu powierzchni użytkowej czynnośd impregnacji
możemy powtórzyd. W przypadku powierzchni podłóg, łazienek, blatów powierzchnię mikrocementu należy zabezpieczyd dodatkowo powłoką
poliuretanową

Specjalne środki ostrożności
Produkt do użytku profesjonalnego. Produkt w normalnych warunkach użytkowania nie jest toksyczny, niebezpieczny czy zapalny.
Obowiązują regulacje ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy jak przy pracach budowlanych i wykooczeniowych.
Przechowywad w zamknięciu poza zasięgiem dzieci. Szczegółowe dane dotyczące bezpieczeostwa dostępne w karcie charakterystyki SDS.
Przechowywad zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywad w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od+5°C do+30 °C z dala od bezpośredniego
działania światła słonecznego, w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od materiałów niekompatybilnych, jedzenia i picia.
Utrzymad pojemnik szczelnie zamknięty do momentu użycia. Otwarte pojemniki należy dokładnie i ostrożnie zamknąd i ustawid w pozycji pionowej, aby uniknąd
wydostania się zawartości na zewnątrz. Nie przechowywad w pojemnikach nieetykietowanych. Należy zapobiegad zanieczyszczeniu środowiska.
Odpady i opakowania usuwad zgodnie z miejscowymi przepisami zgodnie z zapisami karty charakterystyki SDS.
Unikad kontaktu z oczami i skórą, a także wdychania pyłów lub oparów. Podczas aplikacji nie spożywad posiłków i napojów oraz nie palid papierosów.
Stosowad rękawice ochronne i okulary ochronne, aplikując natryskiem odpowiednie maski ochronne.
W przypadku kontaktu ze skórą lub okiem przemyd wodą a w przypadku podrażnienia lub połknięcia pilnie zasięgnąd porady lekarskiej.
W trakcie aplikacji zapewnid właściwą wentylację pomieszczeo.
Nie stosowad w temperaturze otoczenia poniżej +10°C ani powyżej +30°C.
Puste opakowanie należy usunąd zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Produkt spełnia specyfikacje norm europejskich.
UWAGI PRAWNE
Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnid się od podanych w związku z
różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mied wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i
sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z
zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonad próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik
produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceo producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeostwa oraz
obowiązującego prawa.
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