technický list
Název

SIGA PRO PD STANDARD
Podlahářské akrylátové lepidlo

Vlastnosti

Jednosložkové disperzní akrylátové lepidlo, vytvrzující odpařením vody.

Použití

Lepidlo na podlahové krytiny z PVC, textilní podlahoviny, dřevěné mozaikové parkety,
nelakovaného korku, polystyrenu, polyuretanu apod. Vždy alespoň jedna z lepených
ploch musí mít savý povrch (beton, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotříska, omítkoviny a vyrovnávací hmoty). Vzniklý spoj by neměl být dlouhodobě vystaven působení
vody nebo vlhka.

Technické údaje
Vzhled:
Měrná hmotnost:
Otevřený čas:
Doba vytvrzování:
Doba zpracování:
Průměrná spotřeba s ohledem na rovnost a savost
povrchu:
Odolnost UV záření:
Aplikační teplota:
Tepelná odolnost:
Teplota skladování:
Doba skladování:
Barva:
Balení:

nestékavá pasta
1,45 - 1,55 g/cm3
10 – 12 min.
24 – 72 hod.
30 min.
stěrka 4 x 4 mm - 399,5 g/m2
stěrka 6 x 6 mm - 415 g/m2
stěrka 8 x 8 mm - 659 g/m2
ano
+5°C až +40°C
0°C až +60°C
+5°C až +25°C
24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu,
v originálním dobře uzavřeném balení
bílá
kbelík 1 kg, 3 kg, 5 kg a 20 kg

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících
látek. Na očištěný savý podklad naneste pomocí zubové stěrky vrstvu lepidla. Lepidlo
nechejte zavadnout, poté pokládejte podlahovinu a v krajích zaválečkujte. Pracovní
doba je cca 30 min. v závislosti na pracovních podmínkách a savosti povrchu. Pro dobré přilnutí by pracovní teplota neměla klesnout pod +5°C. Porézní materiály je vhodné
před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802.

Upozornění

Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad.
Chraňte před mrazem!

Bezpečnost

Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem
a ošetřete krémem.
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