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Призначення:
Дисперсійні асфальтово-каучукові маси Dn і Db в основному
призначенні для гідроізоляційного захисту, включаючи
збереження старої покрівлі, виготовлення водостійкого та
вологостійкого покриття, гідроізоляції, а також для
ґрунтування бетонної основи.

Область застосування:
lcopal Water Renovator особливо використовується для:
- ремонта та обслуговування бітумних покриттів;
- виконує безшовне покриття на основі, яка складається з шару
вже існуючої бітумної покрівлі;
- виготовлення покрівель без використання руберойду;
- підготовка та ґрунтування основи після розведення з водою у
співвідношенні 1: 2;
- для зовнішньої гідроізоляції споруд.

Спосіб використання

:

Поверхня під ґрунтовання або консервоцію повинна бути
чистою. Основа може бути вологою, але вона не може
містити воду. Перед використанням вміст відра ретельно
перемішайте, нанесіть макловицею або щіткою з коротким і
твердим ворсом. При грутуванні бетонної основи продукт
розбавляють 1: 2 водою, а потім ретельно перемішують.
При проведенні обслуговування старих покриттів з бітуму
рекомендується наносити і використовувати не менше 3
шарів. Кожен наступний шар наносяться після повного
висихання попереднього. Останній шар може бути
посипаний мінеральною посипкою або сухим кварцевим
піском з фракцією 0,8-1,2 мм для протидії УФ. Покриття або
консервацію, зроблену матеріалом Dysperbit, слід
проводити в суху погоду при температурі не менше + 10°С.
Максимальна товщина одного шару після нанесення не
повинна перевищувати 1-2мм. Загальний час висихання
одного шару становить до 6 годин при 20°С.

Зберігання:
Зберігати в оригінальній упаковці у вертикальному
положенні, в приміщеннях, захищених від
проникнення сонячного світла, провітрювати,
подалі від джерел тепла та вогню. Температура
зберігання повинна бути не нижче +5°С.

Розхід:
0,7 - 1,1 кг на 1 м.кв. для одного шару, залежно
від стану, типу основи і температури нанесення.

Загальна інформація:
Пластикові відра вагою 10 або 20 кг.
Термін придатності 12 місяців з дати виготовлення;
Водна дисперсія;
Продукт готовий до застосування,ні в якому разі не
нагріваєти.
Використовуйте на зовні приміщень і будівель.
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