TEKLA
TEKLA PREMIER®

AQUASTOP

Páraáteresztő rugalmas vízszigetelés
• Tartós
vízzáró képesség
• Beltéren és
kültéren egyaránt
• Rugalmas páraáteresztő
membrán
• Egyszerű használat

Fürdőszobák, konyhák, teraszok,
pincehelyiségek, mélygarázsok,
lapostetők és egyéb víznek, talajvíznek
kitett falazatok, tetők vízszigetelésére.
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TEKLA

TEKLA PREMIER®

T E R M É K I S M E R T E T Ő
TERMÉK TÍPUSA:
Felhasználásra kész, vízzáró, de páraáteresztő
rugalmas vízszigetelés, biztosítja a felület tartósságát, víz szigetelését, akár negatív víznyomás esetén is. Kültéri alkalmazásra is!
ÖSSZETÉTEL:
Víz, kötőanyag, pigmentek, töltőanyag, adalékanyagok.
MŰSZAKI ADATOK:
Viszkozitás: 120” ± 3 DIN 53211 6 mm, 20 ºC
Sűrűség: 1,05 – 1,34 g/cm3
Szárazanyag tartalom: 65 +-3% m %
Elméleti kiadósság Kb. 4 m² /l, /réteg
Átvonhatóság: 20 ºC-on Kb. 1 óra elteltével
Burkolható: 3,5 óra elteltével

FELHORDÁS:
A Tekla PREMIER Aquastop terméket ecsettel,
vagy teddy-hengerrel hordjuk fel az alapfelületre, legalább 2 rétegben, 4 m²/l/réteg anyagfelhasználás mellett. Az egymást követő rétegeket
az előző rétegre merőleges irányban kell felhordani. A falcsatlakozások, élek és sarkok mentén,
csőáttörések helyén használjunk hajlaterősítő
szalagot! A második réteg felhordása min. 1 óra
elteltével lehetséges, burkolható min. 3,5 óra
elteltével (23°C/50% páratartalom). A száradási
idő nagymértékben függ az alapfelület és a közeg hőmérsékletétõl, nedvességtartalmától, ill. a
szellőztetés mértékétől.
FELHASZNÁLÁSRA IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET:
5-35 ºC

VÁLASZTÉK:
Fehér, Fekete, Vörös

ELVÁRT RÉTEGVASTAGSÁG:
0,8 mm, min. 2 réteg

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
Könnyen felhordható ecsettel, hengerrel vagy
simítóval. A kapott bevonat vakolható, illetve
rugalmas ragasztó alkalmazása mellett burkolható. Megvédi a burkolat alatti nedvességre érzékeny alapfelületeket, így ajánljuk zuhanyozók, fürdőszobák, konyhák, lapostetők,
teraszok, pincehelyiségek burkolata alá, gipsz
válaszfalak, faforgácslapok, beton és eternit és
egyéb víznek, talajvíznek kitett falazatok átvonására, burkolás előtti vízszigetelésére, kül és
beltéren egyaránt.

A szerszámok tisztítására csapvizet kell használni.
TÁROLÁSI GARANCIÁLIS IDŐ:
Eredeti, hibátlan edényben, 5-25 ºC-on tárolva a
gyártástól számított 3 év.
AZ ALÁBBI KISZERELÉSI EGYSÉGEKBEN
KERÜL FORGALOMBA:
2,5 literes • 20 literes
MEGRENDELHETŐ: Keresse viszonteladóinknál!
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