Obj. č.

737

Sopro AH 737
Cotto - Ausfughilfe
Impregnační prostředek, který umožňuje snadné odstranění spárovací hmoty
z nasákavé dlažby typu Cotto, Terracotta, režná kamenina, cihelná dlažba.





Oblasti použití

redukuje přilnavost spárovací hmoty na povrchu výše uvedených
materiálů
zaručuje přilnavost spárovací hmoty na bocích dlaždice
do interiérů i exteriérů

Použít před spárováním dlažeb typu Cotto, Terracotta, režná kamenina, cihelná dlažba a jiných
nasákavých keramických desek. Proniká do porézního povrchu a vytváří neviditelnou, jemnou vrstvu
voduodpudivého filmu. Ten redukuje přilnavost spárovací hmoty na povrchu a značně usnadňuje omytí
a očištění dlažby po provedeném spárování.
Použitelný v exteriéru i interiéru.

Barva
Hustota
Obsažené látky
Hodnota pH
Teplota zpracování

bezbarvý
1,00 g/cm³
polymery a pomocné látky

cca 7

5˚ C až 25˚ C

Vydatnost

U nasákavé Terracotty cca. 5-10 m² /litr; u florentské dlažby a italské Cotto dlažby cca 10-15 m² /litr

Skladování

V neporušeném a uzavřeném obalu, v chladu, chránit před mrazem

Skladovatelnost

Neotevřená nádoba cca 2 roky. Otevřené obaly průběžně zpracovávat

Forma dodávky

láhev 1 litr (4 kusy v kartonu)

Vlastnosti

Zpracování

Upozornění

Doba schnutí

Likvidace zbytků a
prázdných obalů

Upozornění pro Vaši
bezpečnost

-

připraven k okamžitému použití

-

biologicky odbouratelný

-

zabraňuje pronikání vody a spárovací hmoty do hrubého nasákavého povrchu

-

přilnavost na bocích spáry zůstává nezměněna

-

v interiéru i exteriéru

Zpracovávaná plocha musí být minimálně povrchově suchá. Sopro Ausfughilfe se nanáší nezředěná,
rovnoměrně pomocí mopu nebo houby a nechá se zaschnout. Prostředek je třeba nanést rovnoměrně
na celou plochu. Znečištěné okolní plochy od naneseného prostředku stejně jako kapky nebo šmouhy je
nutné ihned odstranit příslušným ředidlem. U velmi savých podkladů je možné nanést druhou vrstvu.

Nerovnoměrné nebo příliš silné nanesení prostředku může vést k tvorbě skvrn. V případě pochybností
provést zkušební vzorek na pohledově méně exponované ploše.
Nepoužívat na ošetřené Cotto dlaždice. Znečištěné povrchy leštěného mramoru, dřeva, skla, PVC,
lakovaných předmětů, elastické spárovací hmoty ihned otřít hadrem.

Pochozí po cca 30 minutách. Spárovat lze nejdříve po dvou hodinách.

Tensidy jsou podle WRMG popř. EU-směrnic biologicky odbouratelné. Vodou silně naředěné zbytky
mohou být vylity do kanalizace. WGK1 podle VwVwS ze 17.5.99. Obal je vyroben z recyklovatelného
polyethylenu. Prázdný obal bez zbytků je možné likvidovat přes sběrnu recyklovatelného odpadu. AVVklíč 07 02 08.
Podle stávajících předpisů není označení povinné.
Přiřazené S-věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke
konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický
poradenský servis. Nejnovější verzi tohoto technického listu naleznete na www.sopro.cz

Aktualizace: 05.10.2009

Sopro CZ s.r.o., Pod Višňovkou 31/A1, 140 00 Praha 4 – Krč
tel. 234 036 203, mobil 775 590 292, fax. 234 036 200
www.soprocz.cz, E-mail: info@soprocz.cz

