W 271
Bitumenový izolační nátěr

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Černý vodoodpudivý krycí nátěr
- Ochranný nátěr na betonový povrch a zdivo
v prostoru kontaktu s půdou
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU
Bostik W 271 je černý krycí nátěr odpuzující vodu na latexbitumenové bázi. Jedná se o ochranný nátěr pro betonové
plochy a zdivo v oblastech, které přicházejí do styku s
půdou, jako izolace proti zemní vlhkosti.
Bostik W 271 zaschne do bezešvého, vodu odpuzujícího
fóliového povlaku. Nátěr nezkřehne a je odolný vůči běžně
se vyskytujícím betonu agresivním látkám.
OBLASTI POUŽITÍ
Vhodný pro venkovní použití na betonové plochy a zdivo s
plně promaltovanými spárami v oblasti, která přichází do
styku s půdou, jako izolace proti zemní vlhkosti.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být pevný, nosný, čistý, maximálně rovný a
bez trhlin, děrovitostí atd. a beze zbytků oleje, mastnoty,
prachu nebo dalších oddělujících vrstev.
Povrch může být mírně vlhký, bez patrného filmu.
Ošetřené plochy by neměly být trvale vystaveny mokru,
protože nemůže dojít k proschnutí.

ZPRACOVÁNÍ
Bostik W 271 před použitím dobře promíchejte. Na savých
podkladech je třeba provést podkladový nátěr s použitím
přípravku Bostik P 111. Po zaschnutí se přípravek Bostik W
271
nanáší
válečkem,
kartáčem
nebo
vhodným
rozstřikovačem ve 2 až 3 vrstvách, přičemž každá vrstva
musí být před další aplikací zcela zaschlá.
V oblastech s rizikem vzniku trhlin je třeba do 2. vrstvy
zapracovat armovací tkaninu, např. Bostik W 251.
Při zpracování se vyvarujte přímému slunečnému záření.
Déšť nebo vysušení během zpracování může vést ke
škodám (např. odlupování).
Před vyplněním je nutno vrstvu chránit pomocí vhodných
ochranných, drenážních nebo izolačních desek (vyhněte se
bodovému nebo liniovému zatížení).
SKLADOVÁNÍ
Bostik W 271 je nutno skladovat v suchu a bez přístupu
mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře
uzavřených originálních obalech.
V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování
je trvanlivost přípravku Bostik W 271 nejméně 12 měsíců.
ZPŮSOB DODÁNÍ
1 litr, číslo zboží 500823-31
5 litrů, číslo zboží 500824-31
10 litrů, číslo zboží 500740-31
GISCODE
BBP 10

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.
S vydáním
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Materiálová báze

Krycí nátěr bez obsahu
rozpouštědel na latexbitumenové bázi

Barva

Černý

Podmínky zpracování

Použitelný od +5 °C do +35 °C
(vzduch a stavební část, i
během schnutí), v žádném
případě ne při mrazu

Spotřeba

Cca 200–250 ml/m² na
každou vrstvu

Čištění nářadí

Případně vzniklé nečistoty lze
odstranit pomocí běžných
čisticích prostředků. Pracovní
nástroje opláchněte velkým
množstvím vody.

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)

