CP 27

AQUABLOCK REPAIR

VIACÚČELOVÝ SILIKÓNOVÝ TMEL BEZ ZÁPACHU,
NA OPRAVY A TESNIACE PRÁCE
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Univerzálny silikónový opravný tmel
Priľne k väčšine bežných stavebných podkladov
Odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie

OBLASTI POUŽITIA
Ceresit CP 27 Aquablock Repair je viacúčelový silikónový
tmel bez zápachu, na báze vody určený na opravy a tesniace práce v interiéri aj exteriéri. Produkt je určený na opravy
menších škár, defektov a trhlín v oblasti strešných krytín, odkvapov, stien, odpadov, odtokov vody a stavebných detailov
ako sú napr. svetlíky, strešné okná a vikiere, poklopy, detaily na balkónoch a terasách. Vhodný aj na vlhké podklady
a staré zvyšky silikónu. Produkt je šetrný k životnému prostrediu a rozpustný vo vode pre vytvrdzovaním. Konečná lepiaca
sila a pružnosť sa dosiahne po 3–4 týždňoch. Priľne k takmer
všetkým stavebným materiálom. Nie je vhodný na použitie
na podklady ako sú napr. PE, PP, PTFE, bitúmenové nátery,
meď a na aplikácie pod vodou. Vzhľadom na široké použitie
odporúčame v prípade pochybností najprv vykonať vlastné
testy.
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VLASTNOSTI

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí byť pevný, čistý, zbavený substancií ovplyvňujúcich prídržnosť (ako sú tuky, živice, prach), suchý, môže byť
aj mierne vlhký. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou prídržnosťou odstráňte. Tmel naneste na podklad, vyhladzovacie
náradie ponorte do čistej vody a následne uhlaďte povrch
tmelu skôr, ako sa na ňom začne vytvárať tzv. „koža“ (cca
10 minút). Opravy sú v čase, keď je tmel stále čerstvý, veľmi
jednoduché. Ihneď po použití nástroje umyte čistou vodou,
ruky očistite vodou a mydlom. Bližšie informácie o produkte
nájdete v karte bezpečnostných údajov.

ty proces vytvrdzovania spomaľujú. Tmel používajte v dobre
vetranom priestore, aby ste zaistili optimálne podmienky na
aplikáciu. Opravy sú v čase, keď je tmel stále čerstvý, veľmi
jednoduché. Ihneď po použití nástroje umyte čistou vodou, ruky
očistite vodou a mydlom.

.NEPREHLIADNITE
Práce vykonávajte v suchom prostredí pri teplote vzduchu
SPRACOVANIE
a podkladu od +5 °C do +40 °C. Všetky údaje boli overené
Tmel naneste na podklad, vyhladzovacie náradie ponorte do pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.
čistej vody a následne uhlaďte povrch tmelu skôr, ako sa na Neaplikujte za dažďa a minimálne 24 hodín chráňte pred
ňom začne vytvárať tzv. „koža“ (cca 10 minut). Nízke teplo- dažďom, vodou a mrazom. Vlhkosť dobu schnutia výrazne

predlžuje. Náradie a čerstvé zvyšky umyte vodou, vytvrdnutý
materiál sa dá odstrániť iba mechanicky. Chráňte si pokožku
a oči!
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou
a mydlom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí
do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite
1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte
postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa
s lekárom. Bližšie informácie o produkte nájdete v jeho karte
bezpečnostných údajov.

SKLADOVANIE
Do 18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom
a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. Chráňte pred mrazom!

BALENIE
300 ml plastová kartuša

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU
Vytvrdnutý produkt – komunálny odpad. Nevytvrdnutý produkt – špeciálny/nebezpečný odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE
od –50 °C do +120 °C
od +5 °C do +40 °C
30 mm
2 mm/deň
0,5 x šírka škáry (mm)
x hĺbka škáry (mm) = ml/m2
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Tepelná odolnosť:
Teplota pri spracovaní:
Maximálna šírka škáry:
Doba schnutia:
Spotreba:

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností.
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné
odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú
konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr
uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
www.ceresit.sk, e-mail:info@ceresit.sk

