Všeobecné pokyny pro zpracování
Ochranné systémy
Pokyny pro zpracování
Příprava podkladu - beton
U všech betonových podkladů je potřeba před
nanesením ochranného systému ověřit jejich
únosnost. Podklad musí být čistý a zbavený všech
volných částic, prachu, oleje a ostatních látek
působících jako separační vrstva. Cementové mléko
na povrchu betonu musí být kompletně odstraněno.
Hodnoty odtrhové pevnosti podkladů musí odpovídat
příslušným technickým směrnicím.
Příprava podkladu – staré nátěry
U všech podkladů opatřených již starými nátěry je
potřeba před nanesením nového ochranného
systému ověřit jejich únosnost. Přídržnost starých
nátěrů k podkladu je potřeba ověřit pomocí síťového
řezu nebo odtrhovou zkouškou. Doporučujeme
každopádně provést pečlivé očištění podkladu
otryskáním párou nebo tlakovou vodou.
Staré vápenaté
odstranit.
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Doporučujeme otryskání párou nebo tlakovou vodou.
Vodorovné plochy
Pokud mají být ošetřeny vodorovné plochy (např.
balkóny, koruny zdí, parapety), musí být zajištěn
spád minimálně 2 %. Pokud plochy nejsou
spádované, je potřeba je příslušným způsobem
upravit.
Póry, dutiny a lunkry
Pokud se v betonovém podkladu vyskytují póry,
dutiny a lunkry, je potřeba je otevřít a před vlastní
aplikací odborným způsobem uzavřít. Pro egalizaci
plochy doporučujeme použít jemné sanační stěrky
řady Zentrifix nebo Nafufill. Postupujte podle pokynů
uvedených
v technických
listech
jednotlivých
produktů.
Další pokyny
Podmínky pro zpracování udávané v technických
listech se vždy vztahují k materiálu, podkladu
a vzduchu.

Příprava podkladu – cihelné zdivo
Cihelné zdivo musí být kompletně vyspárované.

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je
přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů
v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná
jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.
Vydání 04/09. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána.
Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.
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