
Technický list

 

Opis produktu:

Použitie:

Technické informácie:
Základný materiál: Akryl

Riedenie: Technický benzín 10-20%, 

Synthetic Thiner (0,2L/1L farby)

Asfaltové podklady neriediť Použitie - plech:
Hustota: 1,15 g/cm3

Doba schnutia: 6h pri +15°C

Výdatnosť: Kovový povrch 0,2kg/m2 

(1 vrstva) 

Betón.škridľa a eternit 0,3kg/m2 (1 

vrstva)

Lepenka 0,3-0,5kg/m2 (1vrstva)

Hrubé povrchové štruktúry zvyšujú 

spotrebu materiálu. Použitie - eternit/šindel:

Horľavosť: Horľavá - požiarna trieda 2b

Teplota povrchu pri 

aplikácii: 7-30°C

Skladovateľnosť: 2 roky v suchom a chladnom

prostredí, bez mrazu

Balenie: 4Kg, 20Kg

Návod na použitie: DÔLEŽITÉ! Použitie - Betónová škridla a povrchy:

Základné odtiene:
Čierna, šedá, hnedá, červená, zelená, biela

Roof coat paint je akrylový strešný náter. Je flexibilný, trvanlivý

a vysoko odolný voči zmenám teploty, negatívnym

poveternostným vplyvom, ako aj proti oderu a oteru. Zároveň je

vodotesný a bez škár.

Roof coat paint
Akrylový strešný náter

Vyčistite strechu od nahromadeného prachu, nečistôt a machu.

Trhliny a diery opravte pomocou Hagmans Golvspackel, ktorý je

možné spevniť výstužnou textíliou. Krytinu natrite štetcom,

valčekom alebo striekacím zariadením. Odporúčame náter v dvoch

vrstvách.

Pred začatím prác sa uistite, že je základ úplne suchý. Slabší

dážď krátko po aplikácii neovplyvní náter. Silný dážď

bezprostredne po aplikácii však môže ovplyvniť štruktúru a

spôsobiť pruhovaný povrch. Na relatívne nových lepenkových

strešných krytinách / asfaltových základoch existuje riziko

odvzdušnenia asfaltu (asfalt presiakne cez náter). Toto sa

zvyčajne vyskytuje iba pri prvej vrstve. Lepenkové a asfaltové

povrchy môžu byť po aplikácii až týždeň mäkkšie na dotyk. Pre

dosiahnutie rovnomerného pokrytia farby sú potrebné dve

vrstvy.

Vyčistite strechu od nahromadeného prachu, nečistôt a machu.

Trhliny a diery opravte pomocou Hagmans Golvspackel, ktorý je

možné spevniť výstužnou textíliou. Krytinu natrite štetcom,

valčekom alebo striekacím zariadením. V prípade eternitu by mal

byť pred aplikáciou farby povrch ošetrený impregnáciou Hagmans

Roof/Floor Impregnation.

Odstráňte všetku viditeľnú hrdzu pomocou oceľového kartáču

alebo brúsky. Starý náter odstráňte všade tam, kde nedrží.

Praskliny alebo diery, opravíme pomocou epoxidového tmelu

Hagmans Golvspackel. Všetky hrdzavé časti napenetrujte

pomocou Hagmans Sheet Metal Primer. Naneste farbu štetcom,

valčekom, alebo striekacím zariadením.

Roof Coat Paint sa používa primárne na plechové strešné

krytiny, eternit a šindel. Výrobok je tiež vhodný pre betónové

škridle, cemento-vláknité dosky a tenisové kurty s

bituménovým, resp betónovým povrchom.

Dovoz a distribúcia výrobkov Hagmans pre Slovensko: 
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Špeciálne odtiene podľa stupnice RAL

Pred začatím prác sa uistite, že je základ úplne suchý. Slabší

dážď krátko po aplikácii neovplyvní náter. Silný dážď

bezprostredne po aplikácii však môže ovplyvniť štruktúru a

spôsobiť pruhovaný povrch. Na relatívne nových lepenkových

strešných krytinách / asfaltových základoch existuje riziko

odvzdušnenia asfaltu (asfalt presiakne cez náter). Toto sa

zvyčajne vyskytuje iba pri prvej vrstve. Lepenkové a asfaltové

povrchy môžu byť po aplikácii až týždeň mäkkšie na dotyk. Pre

dosiahnutie rovnomerného pokrytia farby sú potrebné dve

vrstvy.


