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MAXCLEAR® TOP
TRANSPARENTNÍ OCHRANA ODOLÁVAJÍCÍ ÚČINKŮM VODY PRO
JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY
POPIS:
POUŽITÍ:
VÝHODY:

APLIKACE:

UPOZORNĚNÍ:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
TECHNICKÁ
DATA:

ZÁRUKA:

MAXCLEAR TOP je transparentní ochrana odolávající účinkům vody, která je
vyrobena na bázi vody a je speciálně určena pro aplikaci na čerstvé jednovrstvé
omítky a zabraňuje vytváření vápenných skvrn.

Ochrana fasád provedených z jednovrstvé omítky hlazené, škrábané i s posypem
kamenných zrn, a to jak čerstvých, tak i dříve provedených.

Ochrana fasád z pohledového zdiva, betonových bloků a klasických omítek.

Může se aplikovat na čerstvou vrstvu bez nutnosti čekat do doby úplného vyzrání.

Zabraňuje tvoření vápenných skvrn čerstvě aplikovaných jednovrstvých omítek.

Nemění vzhled povrchu.

Redukuje absorpci vody fasády a chrání ji před účinky mrazů.

Umožňuje průchod vodním parám.

Prodlužuje životnost fasády a vytváří samočisticí efekt vlivem dešťů.

Šetří náklady jak během aplikace, tak i náklady na údržbu fasády.
Příprava povrchu: Povrch musí být zbaven prachu a uvolněných částic. Doporučuje
se očistit povrch kartáčem pro odstranění volných částic po hlazení, škrábání nebo
posypu kamennými zrny.
Příprava výrobku: Výrobek se dodává hotový pro své použití bez nutnosti ředění
nebo jakékoliv jiné přípravy. Doporučuje se před použitím výrobek mírně promíchat.
Aplikace: Na čerstvé jednovrstvé omítky se aplikace provádí po 24 – 48 hodinách po
provedení omítky, ve dvou souvislých vrstvách. Druhá vrstva se provede, jakmile první
vrstva zaschne, v závislosti na klimatických podmínkách.
Při aplikaci na stávající povrchy omítek nebo pohledového zdiva z cihel nebo bloků, se
doporučuje povrch nejprve mírně navlhčit. V okamžiku, kdy začíná schnout, se
provede aplikace dvou vrstev stejným způsobem, jak je uvedeno v předchozím
odstavci.
Aplikace se provádí ve směru odshora dolů s použitím štětce, válečku nebo stříkací
pistole až do nasycení podkladu, zejména u první vrstvy.
Před přistoupením k vlastní aplikaci je velmi žádoucí provést nejprve zkoušku na místě
a vyhodnotit její výsledky, zejména pokud se aplikace realizuje na stávající povrchy
z omítek nebo jiných materiálů.
MAXCLEAR TOP není toxický, ale obsahuje abrazivní složky. Při práci je nutno
používat ochranné gumové rukavice a brýle. V případě zasažení očí je nutno
vypláchnout je vydatným množstvím čisté vody bez protírání. Jestliže podráždění
přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc.
20 lt plastické nádoby.
12 měsíců v originálních uzavřených obalech, skladovat v suchých a krytých skladech
chráněných před mrazem.
Vzhled
Mléčná kapalina
3
Hustota [g/cm ]
0,99
Viskozita (pohárek Ford č.4 [sg])
12
pH
7
2
Spotřeba [m / 1 litr]
1-4
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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