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Přednátěr dle DIN 18195 pro bitumenové izolace
– ARDEX BU 1K- S bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K- P bitumenová stěrka (poly)

Bez ředidel

Namícháno k okamžitému použití

Snadné nanášení nátěru

ARDEX BU-P
Bitumenový přednátěr
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ARDEX BU-P
bitumenový přednátěr

Technická norma kvality ARDEX:

Spotřeba
materiálu: 0,1– 0,3 l /m2

dle stavu a poréznosti podkladu

Viskozita: 2000 mPas

Hustota: cca. 1,0 kg/l

Obsah
pevných těles: >35%

Značení podle
GefStoffV: žádné

Nebezpečné látky: žádné

GISkód: BBP10

Balení: kbelík 30 l
kbelík 10  l

Skladování: chraňte před mrazem
v suchých místnostech
cca. 12 měsíců
v orginálním balení

Oblast použití:

Přednátěr dle DIN 18195 pro bitumenové izolace
– ARDEX BU 1K-S bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K bitumenová stěrka
– ARDEX BU 2K-P bitumenová stěrka (poly)
ARDEX BU-P zpevňuje podklad, váže prach
a snižuje savost.

Druh materiálu:

Namícháno k použití, bez ředidel, vodnatá
bitumenová emulze.

Příprava podkladu:

Dbejte předpisů dle DIN 18195-3 stavební izolace
a DIN 1053 provedení zdiva.

Podklad může být suchý nebo lehce vlhký, musí být
však pevný a nosný, čistý bez olejů a tuků, jako  i
vadných míst, otevřených prasklin a zateklin

Hrany zaoblete. Zamezte aplikaci na mokrá místa
a místa se stojatou vodou.

Pro vytvoření fabionů použijte  rychlomaltu např.
ARDEX AM 100 nebo ARDEX B 20.

Dbejte na zpracování dle technických listů pro
bitumenové izolace.

Zpracování:

ARDEX BU-P před použitím dobře promíchejte
a nanášejte  válcem,  kartáčem nebo koštětem.

Izolování bitumenovou stěrkou může následovat až
po uschnutí přednátěru.

Dbejte na:

Teplota zpracování od +5 °C do 30 °C.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou
však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože
nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:


