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FLX 380 Roof Sealer
FLX 380 Roof Sealer е еднокомпонентно, течно, еластично хидроизолиращо покритие.
за обработка на плоски повърхности на покриви, тераси, балкони и др. Продуктът e UV
устойчив и притежава отлична водоплътност и влагоустойчивост като предпазва
основата от проникването на влага и вода, както и от развитието на плесен. Полага се
върху бетон, циментови замазки , вароциментови мазилки, блокчета от газобетон, стари
рулонни битумни хидроизолации, ламарина, поцинкована ламарина, керамични плочи и
всички други обичайни основи в строителството. Поради белият си цвят, продуктът има
много ниска топлопроводимост към основата.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ
• Основата трябва да бъде добре почистена от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват
адхезията.
• Продуктът се полага само върху добре изсъхнали основи най-малко на два слоя.
• Пресни замазки или зидарии трябва да се оставят да изсъхнат най-малко 30 дни преди полагането на
продукта
• Пукнатини и по-големи неравности в основата се обработват с подходяща ремонтна циментова смес.
• Нови основи се грундират предварително с акрилен дълбокопроникващ грунд Status DUR, положен на
една или две ръце, в зависимост от качеството на основата.
• Основи от ламарина се обработват предварително с грунд Status Polyprimer
• Продуктът не се препоръчва за зони подложени на пешеходен трафик или намиращи се
продължително време под вода
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:
Цвят: бял
Разреждане: При първия слой: 30-40 % с вода (при полагане с четка или валяк). При втория слой: без
разреждане или с до 10 % с вода (при полагане с четка или валяк)
Полагане:
• ръчно (четка, валяк),
• машинно (безвъздушно впръскване) – разреждане: 20-30% с вода
Съхнене: 1 час на допир. Вторият слой се нанася 24 часа след полагането на първия. Времето за съхнене
може да варира в зависимост от климатичните условия! Не полагайте продукта при температури по-ниски от
+10°С, при влажно време или при директно слънчево греене.
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РАЗХОДНА НОРМА: 1 L от продукта покрива 1 – 1,5m (в зависимост от основата)
ПОЧИСТВАНЕ: Почистете използваните инструменти (четка или валяк) първо с чист спирт, а след това и с
почистващ препарат.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се
съхранява извън обсега на деца. P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
ЛОС КЛАСИФИКАЦИЯ:
А./в " Продукти за покрития за външни стени на минерална основа, предназначени за прилагане на външни
стени, зидария, тухли или мазилка"
Максимално съдържание на ЛОС: 40 g/l. Готовия за употреба продукт съдържа: 35 g/l
СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - наймалко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.
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