Technický list č.: 14.00

MAXCLEAR

®

-D

VODOODPUDIVÁ SILIKONOVÁ TRANSPARENTNÍ OCHRANA NA BÁZI
VODY PRO TRADIČNÍ FASÁDY, VÁPENCE A JEHO DERIVÁTY
POPIS:

MAXCLEAR-D je vodoodpudivá silikonová průhledná ochrana bez lesku a na bázi
vody, speciálně vyvinutá pro ošetření ploch z vápenců a jejich derivátů. Dodává se
jako hotový výrobek v tekuté formě. Aplikuje se štětcem nebo stříkací pistolí.

POUŽITÍ:



VÝHODY:



Pro neviditelnou vodoodpudivou ochranu vápenců a jejich derivátů nebo pro
betonové a prefabrikované plochy s povrchem z vymývaného kamene.
Ochrana tradičních fasád z neomítaného zdiva nebo s jednovrstvou omítkou.










Snižuje vodní absorpci.
Dovoluje povrchu dýchat.
Postačuje pouze jedna vrstva.
Odolává proti tvoření povrchových solí.
Chrání povrch před poškozováním mrazem.
Dovoluje aplikaci na vlhký povrch.
Snižuje náklady na udržování fasád.
Je vyroben na bázi vody a nemá agresivní účinky na životní prostředí.
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PŘÍPRAVA
POVRCHU:
APLIKACE:

UPOZORNĚNÍ:

SPOTŘEBA:
BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
ZÁRUKA:

Příprava povrchu: Povrch musí být v dobrém stavu, zbaven zvětralých částic, prachu,
mastnot a jiných nečistot. Trhliny a spáry musí být opraveny výrobky MAXREST a
MAXJOINT.
Aplikace: Aplikace se provádí pouze v jedné vrstvě štětcem nebo stříkací pistolí.
MAXCLEAR-D se nanáší v takovém množství, aby podklad byl dostatečně nasycen.
Výrobek se rozprostírá na ploše odspodu směrem nahoru v souvislé vrstvě, aby
nezůstávala žádná nenatřená místa. Nutno chránit okolní vegetaci a jiné předměty
před potřísněním.
Po 4 hodinách po aplikaci je již povrch vodoodpudivý. Použité nástroje a nářadí lze po
aplikaci umýt vodou
Nové betony nebo cementové omítky mohou být tímto přípravkem ošetřeny nejdříve
po uplynutí jednoho měsíce.
MAXCLEAR-D je zásaditá kapalina, proto je potřeba dodržovat příslušná bezpečnostní
opatření při práci. Zasažená pokožka musí být ihned umyta vodou. V případě zasažení
očí vyplachovat je po dobu cca 15 minut, v případě nutnosti vyhledat lékařskou pomoc.
Zabránit vdechování par.
2
Jeden litr MAXCLEAR-D pokryje plochu v rozmezí cca 1,5 - 5 m , v závislosti na
pórovitosti povrchu.
20 lt nádoby.
12 měsíců v originálním uzavřeném obale, v krytých a suchých skladech chráněných
před mrazem.
Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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