weber 700, weber 705
VG700, VG705
Definícia výrobku
Sfarbená disperzia na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav k podkladu, na zníženie nasiakavosti
podkladu.
Použitie
Na úpravu podkladu pred vykonávaním povrchových úprav z tenkovrstvých omietok, weber.min
a weber.pas marmolit.
Farebné odtiene
Dodáva sa v piatich základných farebných odtieňoch. Biely (W), zelený (G), žltý (L), červený (R), sivý (U).
Požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenné, vápenno-cementové,
cementové a polýmercementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov.
Podklad musí byť suchý, vyzretý, bez tvarových zmien, dostatočne únosný, zbavený všetkých nečistôt
ako prachu, oleja, mastnoty, ktoré môžu spôsobiť oddelenie vrstvy náteru. Voľné časti podkladu sa musia
odstrániť.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti
použitia weber 700 resp. weber 705. V prípade pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnosti
použitia omietky s výrobcom.
Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolia musí byť v rozpätí od + 5 °C do + 30 °C. Pri nanášaní je potrebné sa vyhnúť
priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.
Pokyny na spracovanie
Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie. Nanáša sa štetcom alebo valčekom.
Použité náradie
Štetec a fasádny valček.
Čistenie
Použité náradie, nádoby a nástroje je treba pred zaschnutím očistiť vodou.
Balenie
Podkladný náter sa dodáva v 5 kg a 20 kg baleniach.
Skladovanie
V neotvorenom pôvodnom obale pri teplote + 5 °C až + 25 °C, chrániť pred vyschnutím. Nesmie
zamrznúť.
Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia
Podkladný náter nepredstavuje pri dodržaní pravidiel pracovnej hygieny významné zdravotné riziko. Pri
práci je treba používať ochranné rukavice a ochranný odev proti znečisteniu a dodržiavať základné
hygienické pravidlá. Pri striekaní používajte respirátor, ochranné rukavice a ochranný odev. Pri náhodnom
požití vypláchnite ústa a vypite cca. 0,5 litra vody. Pri zasahnutí očí vyplachujte 10 minút vodou. Vo
vážnejších prípadoch, najmä pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vyhľadajte lekársku pomoc.
Lekárovi predložte na nahliadnutie tento technický list alebo etiketu výrobku. K výrobku bolo vydané
prehlásenie o zhode, je certifikovaný AO a schválený Hlavným hygienikom SR.
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