
Technický list

 

Opis produktu:

Použitie:

Technické informácie:
Základný materiál: akryl

Riedenie: Neriediť

Hustota: 1,4 g/cm3

Doba schnutia: 6h medzi vrstvami, pochôdzne 

po cca 24h 

Výdatnosť: 0,7 L/m2, 

vystužená vrstva cca 0,9 L/m2 

Rozťažnosť: 400%

Teplota povrchu pri 

aplikácii: 7-30°C

Skladovateľnosť: 2 roky v suchom a chladnom

prostredí, bez mrazu Ostatné informácie:
Špeciálne vlastnosti: paropriepustnosť, aplikácia na 

vlhké povrchy

Balenie: 4L, 10L, 110L

Použitie - plech: Použitie - eternit, betónová škridľa, šindeľ:
Odstránime uvoľnený materiál a usadeniny z povrchu. V

prípade potreby použijeme prípravkom na čistenie

Hagmans Grip On Roof/Fasade Wash. Po čistení aplikujeme

penetračný náter Aquabarr Primer M5 pre zlepšenie

priľnavosti náteru. Pred aplikáciou náteru Aquabarr môže

byť povrch mokrý, ale bez kaluží vody. Teplota povrchu, by

mala byť medzi 7-30 ° C. 

Pre dosiahnutie požadovanej vrstvy je potrebné aplikovať

minimálne 2 nátery (spotreba 0,7 L/m2).

Základné odtiene:
Červená, šedá, čierna, hnedá

Ostatné odtiene podľa stupnice RAL

Z povrchu odstránime všetky voľné častice. Povrch musí

byť čistý, suchý a pevný. Povrch umyjeme prípravkom na

čistenie Hagmans Grip On Roof/Fasade Wash. Oxidáciu

povrchu musíme odstrániť pomocou prípravku Hagmans

Etchant. Lesklé povrchy musia byť zbrúsené, aby boli

matné. Prípadnú hrdzu odstránime pomocou oceľovej

kefy, alebo brúsky a natrieme základným penetračným

náterom Hagmans Sheet Metal Primer. Pred aplikáciou

skontrolujeme priľnavosť starých/pôvodných náterov. Ak

je priľnavosť nedostatočná a farba nedrží, musíme ju

odstrániť. Novšie pozinkované povrchy, na ktorých bola

odstránená stará farba, musia byť ošetrené pomocou

prípravku Hagmans Etchant. 

Pre dosiahnutie požadovanej vrstvy je potrebné aplikovať

minimálne 2 nátery (spotreba 0,7 L/m2).

Aquabarr sa používa hlavne ako náter pre strešné krytiny

(betónová škridľa, plech, eternit, šindeľ, a pod.)

Aquabarr je vodou riediteľný flexibilný povrchový náter

na vonkajšie použitie. Má dobrú alkalickú stálosť a nízku

absorbciu nečistôt.

Aquabarr 2012
Akrylový strešný náter

Pracovné náradie umyjeme vodou ešte pred zaschnutím

farby. Po zaschnutí použijeme na očistenie denaturovaný

lieh.
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