BETONTON
Typ výrobku

BETONTON je farba vyrobená na báze špeciálnych akrylových polymérových
vezív. Je vhodná pre všetky druhy vápenných a cementových podkladov a je
odolná voči poveternostným vplyvom, mechanickému zaťaženiu, zásaditým
látkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná a odolná voči UV
žiareniu.

Popis

Vyrába v odtieňoch: biely, červený, hnedý, zelený, okrový, sivý a čierny. Pomocou
Top Mix systému je možné pripraviť množstvo odtieňov.

Riedenie

Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.

Vzhľad

Hladký, mat

Obsah pevných látok

60-65%, v závislosti od odtieňa

Viskozita

1200-3000 mPa.s; EN ISO 2555:2008; podľa EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20oC

Výdatnosť

4-5m2 / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu

Hustota

1,30-1,50 kg/L, v závislosti od odtieňa

Obsah VOC

VOC kategória a limitné hodnoty: A(c), 40g/L(2010); produkt obsahuje: max.30g/L

Použitie

BETONTON je určený pre ochranu a dekoráciu všetkých druhov betónových
a fasádnych povrchov, podmúroviek a menej zaťažených šikmých balkónových
podláh, schodov, azbestocementových šikmých striech a pod. Nie je vhodný pre
garážové podlahy a ploché strechy. Upravovaný povrch musí byť čistý, suchý,
pevný a zbavený voľných častíc. Nový betón musí byť min. mesiac starý.

Aplikácia

Na podklad odporúčame naniesť SIMPRA akrylátovú impregnáciu. Na impregnovaný sa farba nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu
nanášať až po dokonalom zaschnutí prvej vrstvy. Na zatienené povrchy nanášame
farbu pri teplotách od +5oC do +35oC. Aplikáciu nie je možné prevádzať v daždi,
hmle alebo pri silnom vetre. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť
a náradie umyť vodou.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC

Interval medzi nátermi

6-10 hod. (T= +20oC, rel.vlhkosť = 65%)

Doba použitia

Min. 1,5 roka od dátumu výroby

Poznámka

Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného
prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre
dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

