Supreme Fasáda
Vodní nano-přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu minerálních pokladů

Technický list
Určení: Supreme Fasáda je vodní přípravek obsahující nanočástice SIO2. Vlastnosti přípravku vytvářejí vysoce hydrofobní
povrchovou ochranu minerálních pokladů které jsou např.: probarvené fasádní omítky a fasádní barvy na bázích silikonu nebo
akrylátu, různé tipy štuků, brizolitů atd. Životnost ochrany je cca 5let. Supreme Fasáda byl vyvinutý pro účely ochránit povrchy
před vnějšími vlivy jako jsou např.: prachové částice, voda, zimní údržba, zamezuje také růstu řas a mechů. Tím vytváří
samočistí schopnost (tzv. lotosový efekt), který šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Provedená aplikace je zcela bez
zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy a vysokou tepelnou
odolnost cca 120°C.
Přípravek se nehodí na již ošetřené povrchy jinými přípravky, např. penetrace, dvousložkové impregnace a nelze přidávat do jiné
složky jako jsou např. barvy nebo stěrky atp.
Vlastnosti přípravku: mrazuvzdorný, vodoodpudivý, paropropustný, biologicky odbouratelný, transparentní, bez zápachu a
barvy
Aplikace: Pro úspěšný výsledek je zapotřebí dodržet předepsaný aplikační postup a pokyny na etiketě. Výrobce neručí za
případné škody způsobené nesprávným použitím. Pracujte při teplotách vyšších než 15°C. Neaplikujte přípravek za deště nebo
v podmínkách, kdy se dá očekávat příchod deště během zasychání přípravku (cca alespoň 3 hodiny po skončení aplikace).
Plochy které chcete chránit musí být zcela očištěné od všech nečistot a mycích přípravků, plochy musí být zcela suché. Není
vhodné aplikovat přípravek na rozpálené plochy od slunečního záření (teplota plochy by neměla přesáhnout cca 30°C). Přípravek
nanášejte rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství podle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním,
válečkováním nebo stříkáním vzduchovou pistolí. Vždy dbejte na čistý aplikační nástroj bez zbytků jiných přípravků. Přípravek
zcela zasychá podle aktuálních povětrnostních podmínek za cca 1-3 dny.
Spotřeba: je závislá podle savosti materiálu např. fasádní akrylátová barva cca 50ml/m 2, silikonová fasádní barva se může
aplikovat cca 2x 50ml/m2, štuky cca 100ml/m2 atd.
Schválení: Supreme Fasáda splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, technické požadavky na vybrané
stavební výrobky. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
Bezpečnostní pokyny:
Klasifikace a označení látky/přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb., vyhláška 369/2005 Sb.:
Značení obalů: Supreme Fasáda
Všeobecné pokyny: projevují-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při nadýchání: nepravděpodobné
Při styku s kůží: odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým proudem vody a mýdlem, ošetřete reparačním
krémem
Při zasažení očí: ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím), výplach provádějte
nejméně 10 min., zajistěte lékařské ošetření
Po požití: vypláchnout ústa vodou, vypít větší množství vody, nenuťte postiženého ke zvracení, pokud postižený zvrací, dbát,
aby nevdechl zvratky, zajistit lékařské ošetření
Klasifikace a označení látky/přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb., nařízení vlády 369/2005 Sb.:
Symbol nebezpečí: žádný
Nebezpečné látky: žádná
R-věta: S-věta: S 2
Uchovávejte mimo dosah dětí
Specifická ustanovení pro přípravek dle EU: Nevztahuje se.
Všeobecné informace: používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle.
Právní předpisy o obalech: dodavatel je v seznamu osob odebírajících obaly nazpět.
Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby v původním a dobře uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od 5°C do 30°C, chraňte
před slunečním zářením. Přípravek se NEŘEDÍ!!!
Pokud si nevíte rady jak s aplikací. Rádi to Vás uděláme!
Balení: 500ml, 1 litr, 5litr, 10 litr, 20 litr, 60 litr, 200 litr a 1.000 litr
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