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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА 

ВИСОКОЕФЕКТИВНА СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНА ТЕЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОКРИВИ

ХИДРО БОНД ROOF 606R
Описание на продукта:
Х   ХИДРО БОНД ROOF 609R е еластична и
      водонепроницаема, готова за нанасяне течна 
      хидроизолация  за хидроизолиране на покриви с UV  
      защита. Предлага се в различни цветове по избор от 
      каталог.      
Състав:
ХИДРО БОНД 609R се произвежда на базата на специална екологична полимерна емулсия, специални минерални и химически добавки.
Свойства:
Хидроизолационно еластично покритие приложимо за повърхности, които са подложени на преки слънчеви лъчи
Приложение:
 З   За хидроизолация на нови бетонни покриви 
За  За нови и ремонт на стари бордове, барбакани, воронки и 
Ве  вентилационни шахти. 
  З  За ремонт на стари покриви от стари битумни изолации.
      За ремонт на стари покриви от керамични, бетонни, 
      битумни или метални керемиди. 
  З  За ремонт на покриви от черна или поцинкована ламарина
      За ремонт на улуци и метални обшивки, оберлихт върху
      стъкло и метални рамки.
-З   За хидроизолационна защита на метални повърхности от
      алуминий, мед, поцинкована ламарина и др.
Основни качества:
Изключително лесно полагане, без да са необходими специализирани екипи и газови горелки, особено за сложни покриви с вертикални участъци.
Универсален материал с широко приложение за ново строителство, за ремонт на всички видове хидроизолации и поправки на всички видове покриви.
Абсолютно екологично чист материал, безвреден за хората и околната среда.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Наредба 2 за хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.   
Адхезия с бетон
≥ 1,0 N/mm2

Водопропускливост 
БДС EN 1928:2004


Якост на опън
≥ 2,0 N/mm2

Време на съхнене
≤ 12 h
Опаковка:
Продукта се предлага в кофа от 1кг., 5кг., 10кг. и 20кг. и е готов за употреба  ± 1 %
Условия на съхранение:
В сухи и проветриви помещения 
Срок на годност:
12 месеца от датата на производство в оригинална неразпечатана опаковка  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:


Температура на нанасяне:
От + 5 до + 25оС 
Инструменти за нанасяне:
Голяма широка четка, ръчна баданарка,  валяк.
Почистване на инструментите:
С вода
Теоритична покривна площ:
Около 1 kg/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: 
Положената хидроизолационна смес да се защити от пряко слънчево греене по време на монтаж. 
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 бъде здрава, суха и равна, без прах,
     мазни петна или люспи от стара боя, които намаляват
     адхезията на основата. При силно попиващи основи с
     циментови или гипсови замазки е необходимо 
     предварително грундиране с Дълбокопроникващ грунд
     BOND B220. ХИДРО БОНД 609R се полага само ако преди
     това от основата са отстранени всякакви строителни
     отпадъци или застояла вода.  
Работа със сместа:
П  Нанасянето се извършва с помоща на ръчна баданарка, 
     валяк или голяма широка четка. Когато нанасянето се 
     извършва върху голяма и равна повърхност, цялото  
     съдържание на кофата се изсипва и с помоща на
     широка четка с дълга дръжка се разнася равномерно. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Препоръки на производителя:
Да се работи само в температурния интервал +5° C и +25° C и основата да е защитена от пряко слънчево греене по време на монтаж.
Преди полагането на ХИДРО БОНД ROOF 609R основата да се почисти и грундира.
Забранява се добавянето на други компоненти към сместа, защото така могат да се нарушат качествата на продукта.
Прясно положената хидроизолационна смес да се защити от пряко слънчево греене и въздушни течения до нейното крайно изсъхване.
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:
Контакт с кожата
Измийте старателно с вода и сапун. За предпочитане е с топла вода, ако има такава.
Контакт с очите
Промийте очите с много вода. Ако раздразнението не премине, консултирайте се с лекар.
Транспорт:
Продуктът не е класифициран при никой начин на транспорт
Нормативност:
БДС EN 14891:2012   
Безопасност и екология:
Описание: Смес на основата на водна дисперсия на полимер на основата на : Естер на акриловата киселина, Стирол.
Съдържание:Формалдехид по-малко от 0,12% 
CAS-№50-00-0
EC № 200-001-8
INDEX № 605-001-00-5

Знаци и символи за опасност, фрази за риска и съвети за безопасност:
Класификация по 67/458(EES)
Рискови фрази:R-фрази
Т;R 23/24/25 Токсичен при вдишване, контакт с кожата и при поглъщане
C;R34 Предизвиква изгаряния
R:43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата


Класификация по 1272/2008 (CLP)
Опасност-клас,категория
Остра токсичност(орална),категория на опасност 3(Acute Tox 3), H301
Остра токсичност(дермална), категория на опасност 3(Acute Tox 3),H311
Остра токсичност(инхал.), категория на опасност 3(Acute Tox 3),H331
Корозия/дразнене на кожата,категория на опасност 1В,Н314
Сенсибилизация-кожна,категория на опасност 1,Н317
Канцерогенност, категория на опасност 2,Н351

 
Н301-Токсичен при поглъщане
Н311-Токсичен при контакт с кожата
Н314-Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
Н317-Може да причини алергична кожна реакция
Н331-Токсичен при вдишване
Н351-Предполага се,че причинява рак при вдишване





