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ASFALTOVÝ PENETRÁK
Asfaltový penetrák je jednosložkový přípravek na bázi asfaltové disperze
modifikované syntetickým kaučukem, specielně vyvinutý pro penetrace stavebních
konstrukcí.

Charakteristika:
″ na suché a mírně vlhké podklady
″ hluboká penetrační schopnost
″ niveluje mikrotrhliny
″ odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám
″ velmi snadné použití
Příklady použití:
hloubková penetrace betonových podkladů, eternitů, základů, podzemních částí staveb
penetrace stavební oceli, plechových a lepenkových krytin
podklad pro tepelně svařované bitumenové pásy
penetrace pod Asfaltový hydroizolační nátěr Český stav., např. u přízemních izolací teras
lehká izolace proti vlhkosti

Technická data:
Báze:
Konzistence:
Plošná hmotnost:
Sušina:
Teplotní odolnost:
Aplikační teplota:
Suchý proti prachu:
Konečná suchost:
Přídržnost k podkladu:

Pevnost v tahu:
Poměrné prodloužení:
Nasákavost:
Vodotěsnost v tlaku:
Počet nanášených
vrstev:
Tloušťka vrstvy:
Spotřeba na vrstvu:
Reakce na oheň:

bitumenová disperze modifikovaná syntetickým
kaučukem
emulze
1,25 + 10 % kg/m2 – vrstva 1 mm
60 %
-30 °C až +60 °C (po vytvrzení)
-15 °C (pro přepravu)
+5 °C až +35 °C
6 hod. (při 23 °C a 55 % vlhkosti vzduchu)
12-24 hodin
0,76 MPa (beton*)
0,58 MPa (dřevo*)
0,61 MPa (ocel. plech*)
0,58 MPa (pozink. plech*)
*požadavek normy ČSN 73 2577 > 0,5 MPa
0,31 MPa (asfaltový pás)
požadavek normy >0,3 MPa
0,22MPa (ČSN EN ISO 527,požadavek > 0,15 MPa)
362 %
(ČSN EN ISO 527, požadavek > 300 %)
0 % (ČSN EN ISO 62, požadavek < 1,0 %)
nepropustný pro 0,8 MPa dle ČSN EN 12390-8
1 x penetrace
2-3 x lehká izolace
0,1-0,2 mm (penetrace)
0,3-0,5 mm (lehká izolace)
0,2-0,4 kg/m2
dle ČSN EN 130501-5 pro třídu FROOF(t1) nejsou
stanovena žádná kriteria, proto nebylo stanoveno.
Výrobek je určen pro plochy do 1500 m2, dále pro
opravy a rekonstrukce.
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ASFALTOVÝ PENETRÁK
Skladovatelnost:
Barva:

Podklad:

24 měsíců v původním balení při +5 až +30 °C
černá

Podklad musí být nosný, bez nečistot (prach, rez), bez ostrých hran.
Nesmí být zmrzlý, pokrytý jinovatkou, může být mírně vlhký. Nové
omítky a betony musí být vyzrálé. Odstraňte křehké a odlupující se
vrstvy. Puchýře prořízněte do kříže a podlepte bitumenovým lepidlem
nebo Asfaltovým hydroizolačním nátěrem Český stavitel. Nevyplněná
místa v podkladu vytmelte Střešním tmelem Český stavitel. V případě
porušení nosného podkladu je potřeba propadlá místa vyplnit
speciálními maltami (např. Rychlá malta Český stavitel).

Pracovní postup: Nanášejte vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským kartáčem nebo
štětkou. V případě mírně vlhkého podkladu je potřeba vtírat
intenzívně. Nedoporučujeme používat stříkací zařízení (vtíráním se
aktivují chemické sloučeniny vylepšující přilnavost k podkladu. U
lehké hydroizolace následné vrstvy nanášejte štětkou nebo
pokrývačským kartáčem až po zaschnutí předchozí vrstvy.

Upozornění:

Nenanášejte za přímého slunečního záření, za deště ani za mlhy.
Čerstvou nezaschnutou vrstvu chraňte před rychlým vysoušením
a před srážkami – min. 6 hodin, nejlépe 24 hodin. Do výrobku
nepřimíchávejte jiné přípravky. Asfaltový penetrák není antikorozní
ochrana. Zamezte kontaktu s polystyrenem.

Balení:
obj. číslo
2708521
2708522
2708523

Čištění:

obsah
4,5 kg
9 kg
19 kg

kusů na paletě
120
55
33

poznámka
plechové kanystry

Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Použité nářadí neprodleně po použití umýt technickým benzínem nebo
rozpouštědly.

Bezpečnost:
Informace
o nebezpečí:

Hořlavý. Dráždí dýchací orgány. Škodlivý pro vodní organismy,
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. V případě požáru
používejte CO2, pěnu, hasící prášek, rozprašovaný proud vody.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal
nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a
ochranné rukavice.

Označení:
Zneškodnění
zbytků a obalů:

Dráždivý. Informace pro přepravu: ADR 3, UN 1993, III
Nevytvrzené zbytky odevzdat ve svěrně starých barev a laků nebo
sběrně nebezpečných odpadů. Při dodržení místních předpisů lze
výrobek spálit.
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ASFALTOVÝ PENETRÁK
Kat. č. odpadu: 08 04 15* – Odpadní vody obsahující lepidla nebo
těsnící materiály s organickými rozpouštědly nebo jinými
nebezpečnými látkami.

Bezpečnostní list výrobku č. 0306 je na vyžádání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší
nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.
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