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Příprava:

Příprava:

NOVÉ POVRCHY - naneste co nejdříve po pokládce. Odstraňte přebytečný písek. Aplikujte při
teplotě vyšší než 4°C a nechejte minimálně dvě hodiny schnout. Nepoužívejte nátěr na vlhký
povrch a také pokud hrozí, že bude pršet nebo je patrná krystalizace.
STÁVAJÍCÍ POVRCHY - očistěte povrch tlakovou vodou a pomocí vhodného prostředku pro
odmaštění odstraňte všechny skvrny. Nechejte povrch dobře proschnout a před aplikací doplňte
spáry pískem.
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Aplikace:

Aplikace:

Přípravek nastříkejte pomocí postřikovače. Naneste dvě vrstvy s dostatečným časovým
odstupem pro vyschnutí, ředění druhé vrstvy = 90% Condecor IPS 10% Condecor XYL. Na
menší plochy je možné nanášet válečkem nebo štětkou. Zamezte vzniku louží.
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Při aplikaci nástřikem naneste 1 l přípravku na 3,0 m , ostatní metody aplikace sníží pokrytí na
cca 2,0 m2. Zkontrolujte, že máte k dispozici dostatečné množství materiálu. Před otevřením
barel protřepejte. Nepoužitý přípravek uchovávejte neprodyšně uzavřený. Nečistoty odstraňte
vhodným ředidlem CONDECOR.
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Ochrana zdraví / bezpečnostní pokyny:
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Přípravek je zdraví škodlivý při vdechnutí nebo požití.
Dráždí kůži.
Nepoužívejte v uzavřených prostorách bez vhodného odvětrání.
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R10
Hořlavý.
R20/21 Zdraví škodlivý při
vdechování a při
styku s kůží.
R65
Zdraví škodlivý, při
požití může vyvolat
poškození plic.
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S2
S25
S45
S46
S51
S53

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s očima.
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
(je-li možno, ukažte toto označení).
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce

Bezpečnostní list, technický list a další technické dokumenty výrobku, jsou k dispozici na vyžádání.
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Kód výrobku: BS2
Bod vznícení >26°C
Datum výroby:
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