HENSOTOP SB

Technický list

HENSOTOP SB
Jednozložkový náter na báze rozpúšťadla. Vrchný krycí náter pre protipožiarne nátery línie
Hensotherm pre vnútorné aj vonkajšie prostredie.
Použitie
• HENSOTOP SB (ako vrchný náter)sa aplikuje z optických dôvodov a z dôvodov ochrany proti vlhkosti.
• Poznámka: Ak sú oceľové povrchy pravidelne vystavené intenzívnemu teplu /vysokým teplotám > 45 °C, nepoužívajte
tmavé farby ako vrchný náter!

Aplikácia
•
•
•
•
•
•
•

HENSOTOP SB sa musí aplikovať po vyschnutí protipožiarneho náteru,najskôr po 24 hod a pozitívnom teste nechtom
materiálová, substrátová a vonkajšia teplota > + 5 °C; relatívna vlhkosť < 80 %; povrch 3 °C nad rosný bod
HENSOTOP SB sa môže aplikovať štetcom, valčekom alebo vysokotlakým striekaním s tryskou : 0,009" – 0,013"
riedidlo: HENSOTHERM® V 45, max. 10 %
ak sa musí aplikovať HENSOTOP SB z rôznych šarží, zmiešajte pred aplikáciou oba materiály (rovnakého odtieňa)
farebné odtiene obsahujúce kovové pigmenty sa môžu po pridaní riedidla alebo pri aplikácii kefou alebo valčekom meniť
oceľové povrchy, ktoré sa majú natrieť, nesmú byť počas aplikovania a sušenia teplejšie ako max. + 35 °C

Výdatnosť
•

pre použitie vo vnútri: 1 x 130 - 180 g/m2 = mokrá hrúbka filmu cca 130 µm=hrúbka suchého filmu 60 µm
pre vonkajšie použitie: 1 x 260 - 300 g/m2 = mokrá hrúbka filmu cca 250 µm = hrúbka suchého filmu 80 - 100 µm

Doba schnutia
Čas sušenia závisí na teplote a relatívnej vlhkosti. Pri teplote približne + 20 °C a relatívnej vlhkosti približne 65 % sú časy
sušenia nasledovné:
• prachosuchý približne po 45 minútach
• pripravené na opätovné natretie približne po 24 hodinách
• úplné vysušenie približne po 48 hodinách

Bezpečnosť pri práci
•

HENSOTOP SB používajte v súlade s príslušnými miestnymi a národnými nariadeniami.Giscode: BS60

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť
•

nariadenia sú často reevidované, pred použitím výrobku si vyžiadajte aktuálne bezpečnostné údaje.

Balenie
•

5Kg, 10kg a 25Kg

Skladovanie
•
•
•

skladujte v suchých podmienkach ,skladovacia teplota aspoň + 5 °C a max.+30 °C
životnosť neotvorených vedier: 12 mesiacov
po použití sa otvorené vedrá musia starostlivo uzavrieť

Upozornenie
Informácie poskytnuté v tomto dokumente nie sú vyčerpávajúce, ale sú určené len ako návod. Informácie sú založené na
výsledkoch kontrolných testov a na základe skúseností získaných z aplikovania tohto výrobku spoločnosťou Rudolf Hensel
GmbH. Akákoľvek osoba používajúca tento výrobok pre akýkoľvek účel iný, ako je špecificky odporučený , bez získania
nášho súhlasu v písomnej forme, robí tak na vlastné riziko a Rudolf Hensel GmbH nebude niesť zodpovednosť za výkon
produktu alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z takéhoto použitia. Bývalé verzie technických údajov už nie sú
platné. Je na zodpovednosti používateľov skontrolovať si aktuálnosť tohto dokumentu pred použitím.
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