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Kapalina Izo Plate®
hydroizolační kapalina
Návod k použití
Vlastnosti: Odolná proti vysokým i nízkým teplotám v rozmezí od -50 do +200° C. Nehořlavá, třída A1
(600° C). S obsahem speciálního ochranného prvku je přírodní hydroizolační kapalinou s vysokou pevností.
Chrání před UV-A a UV-B paprsky vyzařovanými sluncem. Odolná proti atmosférickému tlaku. Ochranná vlastnost se s postupem času nezhoršuje. Nehnije, nebobtná, nepraská a neopadává. Má dlouhou životnost. Svým
průhledným vzhledem a flexibilní strukturou nekazí vzhled, nezakrývá barvy a vzory povrchů, na které je
nanášena. Díky své lehkosti a pružnosti má vysokou přilnavost a nosnost. Je možné ji použít na každém typu
povrchu. Univerzální a ekonomický produkt.
Použití: Může být použita ve všech oblastech vystavených působením vody, jako
jsou stěny, beton, terasy, střechy, parapety, koupelny, toalety, lázně, bazény a lázeňská prostředí apod. Může
být použita na místech, na která působí kyseliny.
Při použití na površích jako železo, plast, membrána, dřevěné deriváty (OSB, dřevotříska, laminát) a dokonce i
na papír, je chrání před vodou a ohněm. Je použitelná i na vlhkém povrchu.
Návod: Neředit! Po otevření kbelíku se promíchává míchadlem po dobu 2 minut.
Povrch, na který se bude nanášet, se očistí od prachu a nečistot. Na očištěný povrch se pomocí štětce nebo
válečku nanesou dvě vrstvy (konzistence nátěru). Je-li třeba, je možné na její povrch nanést po 24 hodinách
nátěr.
Metoda použití: Nanášení štětcem nebo válečkem.
Spotřeba: 2 vrstvy při 200 – 300ml/m2 (1 balení přibližně na 60 m2).
Doba použití: 6 hodin po každém smíchání.
Doba skladování: 12 měsíců (ve vhodných podmínkách).
První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici
vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.
Balení: 18 litrů (20 kg kyblík).

