P 102
Hloubková penetrace

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Penetruje a zpevňuje
- Pro pórovité podklady
- Pro interiéry a exteriéry

POPIS VÝROBKU
Bostik P 102 je tekutina bez obsahu rozpouštědel pro
nanášení základu a upevnění uvolněné omítky, betonu,
cihlového zdiva, plynobetonu, sádrokartonových desek,
granitu, dřevovláknitých a dřevotřískových desek.
Složky obsažené v přípravku P 102 zpevňují uvolněné a
porézní podklady a působí hydrofobně na povrchu.
OBLASTI POUŽITÍ
Vhodné pro savé i nesavé povrchy.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Natíraná plocha musí být zatvrdlá a čistá.
Neošetřované plochy zakryjte, je nutno zabránit zanesení
tekutiny.
ZPRACOVÁNÍ
Bostik P 102 nanášejte štětcem, válečkem, štětkou nebo
nástřikem, dokud nebude povrch nasycený.
Nechte 2 hodiny vsáknout a postup opakujte.
Po 1–2 hodinách lze ošetřovanou plochu dále zpracovávat
(omítka, stěrkování, nátěr atd.).
Před tapetováním je třeba po 2. nátěru pomocí
základového ošetření hloubkovým základním nátěrem
Bostik dodržet dobu schnutí nejméně 12 hodin.
Plochy ošetřované přípravkem Bostik P 102 je nutno 48
hodin chránit před mrazem, mokrem a účinky slunečního
záření (zakrýt).

SKLADOVÁNÍ
Bostik P 102 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu
mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v
dobře uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí
nalévat zpět do obalu.
Bostik P 102 má v uzavřeném originálním obalu při
správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
1 litr, číslo zboží 500110-31
5 litrů, číslo zboží 500111-31
10 litrů, číslo zboží 500113-31
GISCODE
D1

TECHNICKÁ DATA

Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich
pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého
počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv,
nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnicích hmot vystavených UV záření je možné
lehké zabarvení.
Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost
barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a
obchodní poradenství je Vám k dispozici.
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Materiálová báze

Základní nátěr na disperzní
bázi bez obsahu
rozpouštědel

Barva

Mléčně bílý

Podmínky zpracování

Použitelné od +5 °C do +30
°C, v žádném případě při
mrazu

Spotřeba

Pro každý nátěr cca 0,2
litru/m² v závislosti na
savosti podkladu.

Čištění nářadí

Pracovní nástroje
opláchněte velkým
množstvím vody. Usazené
zbytky lze jinak odstranit
pouze mechanicky

BOSTIK HOTLINE
technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160
(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

