Úprava formátovaných hran fasádních
desek impregnačním nátěrem na hrany
Cembrit s aplikátorem
Tyto pokyny jsou závazné pro desky Cembrit Zenit, Cembrit Metro a Cembrit True.
Impregnační nátěr na hrany Cembrit je výrobek na bázi syntetických rozpouštědel. Je dodáván s plastovým aplikátorem,
který usnadňuje jeho použití.
Příprava povrchu před nanášením
Impregnační nátěr na hrany Cembrit musí být aplikován bezprostředně po naformátování desky. Desky musí být suché a
hrany by měly být přebroušeny jemným smirkovým papírem.
Před použitím impregnačního nátěru musí být hrany důkladně
očištěny od prachu a nečistot.
Podmínky pro aplikaci
Teplota desek a vzduchu při aplikaci impregnačního nátěru na
hrany Cembrit se musí pohybovat v rozmezí od +5 °C do
+30 °C. Nátěr nepoužívejte při teplotách nižších než
5 °C.
Aplikace
1. Než budete nalévat nátěr do aplikátoru, řádně jej zamíchejte. Před použitím aplikátoru na hrany desek také důkladně protřepejte nátěr v aplikátoru.
2. Odstraňte ochranný uzávěr.
3. Držte aplikátor vodorovně.
4. Přiložte houbu rovnoběžně s hranou desky a přejeďte
dvakrát s mírným tlakem po hraně desky.

Skladování
Impregnační nátěr uchovávejte vždy v uzavřeném balení. Vyvarujte se přímému působení slunce na nátěr. Nátěr obsahuje vodu. Skladujte v suchých a dobře větraných prostorech.
Uchovávejte mimo dosah ohně. Doba použitelnosti je 6 měsíců v původním neotevřeném obalu a při skladování od +5°C
do +30°C.
Likvidace
Likvidace nátěru musí být v souladu s místními a národními
předpisy. Viz. Bezpečnostní list.
Bezpečnostní opatření
Při opakovaném vystavení pokožky působení nátěru může dojít k vysušení nebo popraskání kůže. Při práci s impregnačním
nátěrem používejte vhodné ochranné rukavice. V případě, že
impregnační nátěr zasáhne oči, vymyjte je okamžitě velkým
množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění! Nanášejte nátěr opatrně, abyste jej nenatřeli na přední část desky. Přebytečný nátěr z přední strany desky musí být ihned setřen čistým hadrem.
5.
6.
7.

Zkontrolujte jestli byl nátěr nanesen na celou hranu
desky.
Při přerušení práce s aplikátorem ho zavřete ochranným
uzávěrem.
V případě potřeby vyměňte houbu.

S deskami je možné manipulovat nejdříve 2 minuty po aplikaci nátěru.
Čištění
Aplikátor není nutné čistit. Případné znečištění je možné vyčistit lihem nebo ředidlem. Líh ani ředidlo nepoužívejte přímo na fasádní desky.
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V případě potřeby můžete
kontaktovat naše technické oddělení:
Ing. arch. David Novák, DiS.,
tel.: 725 923 235
e-mail.: david.novak@cembrit.cz

www.cembrit.cz

