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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА
 
БЕТОНКОНТАКТ BOND B125

Описание на продукта:
Смес на основата на водоразтворима емулсия на полимер за грундиране на външни и вътрешни варо-циментови повърхности. 
Състав:
Стирол акрилатна дисперсия с минерални добавки и полимерни подобрители
Свойства:
Осигурява отлично импрегниране на бетонни, тухлени и други повърхности
Приложение:
Предназначен за грундиране на вътрешни, външни стени и колони преди нанасянето на мазилка на гипсова, варова или вароциментова основа.
Използва се като свързващ материал между стари здрави основи и гладка повърхност (стари плочки, гладък бетон и други гладки основи), където обикновенните грундове нямат добра адхезия. 
Основни качества:
Лесно за нанасяне
Отлично сцепление с основата
Осигурява отлично импрегниране на бетонни, тухлени и други повърхности
Без мирис
Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии
Безопасна за човешкото здраве
Безвредна за околната среда
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:


Външен вид след разбъркване
хомогенна течност
Определяне на вискозитет по Брукфийлд
БДС EN ISO 2555:2003
Съдържание на нелетливи вещества
БДС EN ISO 3251:2009
pH
БДС EN ISO 787-9:1999
Външен вид на изсъхнал филм от грунда
Бледо червен до прозрачен
Опаковка:
До 20кг. ± 1 %
Условия на съхранение:
В сухи и проветриви помещения върху дървени палети или скари
Срок на годност:
12 месеца от датата на производство в оригинална неразпечатана опаковка
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Температура на нанасяне:
+ 5 до + 30оС При други климатични условия времето за съхнене се скъсява или удължава.

Инструменти за нанасяне:
Мече, четка или валяк
Разреждане:
Минимално, само при необходимост.
Почистване на инструментите:
С вода
Теоритична покривна площ:
Около 0,100-150 кg/m2
Практическа покривна площ:
Практическата покривна площ зависи от грапавината, вида и порьозността на субстрата, както и от начина и условията на нанасяне.
Условия на съхнене при нормални условия:

Да се пази от пряко слънцегреене, валежи от дъжд и силен вятър: около 24 часа. Повърхността е готова за допълнителна обработка след 24 часа или след като е напълно изсъхнала. 
Качество:
Фирмата притежава разработена и внедрена система за производствен контрол и лаборатория която контролира качеството на входящите суровини и изходящите готови продукти.
Подготовка на основата:
Основата трябва да е предварително обезпрашена и суха. Да е стабилна и да не се огъва или рони.
Работа с продукта:
Сместа се нанася с четка валяк или мече. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Препоръки на производителя:
Не се препоръчва работа с Бетонконтакт BOND B125 под +5 °C и над +30 °C , и при силно нагряти от слънцето фасадни стени.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:


Законови норми:
Потребителя на този продукт трябва да се придържа към националните наредби и закони за безопасност на труда.
Мерки за първа помощ:
Обща информация: Смяна на намокрени дрехи.
Вдишване: Осигурете доставка на пресен въздух.
В случай на симптоми, потърсете медицинско лечение.
Контакт с кожата: При контакт с кожата, почистете със сапун и вода. Консултирайте се с доктор, ако дразненето на кожата продължи.
Контакт с очите: В случай на контакт с очите, промийте внимателно с много вода и потърсете медицинска помощ. 
Поглъщане: Осигурете медицинска помощ.
Промийте устата и дайте много вода за пиене. 
Транспорт:
Продуктът не е класифициран при никой начин на транспорт
Нормативност:
Стойност на показателя съгласно протоколи №180/01.03.2013 г. и №180-1/01.03.2013 г.
Безопасност и екология:
Законова база:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси;
	Регламент(ЕО)1907/2006(REACH)
	Регламент(ЕО)1272/2008(CLP)

Знаци и символи за опасност, фрази за риска и съвети за безопасност:
Класификация  според Регламент 1272/2008(CLP)
Този продукт не е класифициран като опасен.
 



