Hydroizolační stěrka vyztužená rozptýlenými vlákny

KEMPEROL RepairFix LF
Balení
1 kg

Výrobce

plechovka

Skladování
V originálně uzavřených nádobách v suchém skladě
při teplotách +5 až +25 °C. Chraňte před přímým
slunečním světlem. Minimální doba trvanlivosti je
uvedena na obalu.
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Doporučená spotřeba
V závislosti na typu podkladu je spotřeba min.
2,0 kg/m2

Vlastnosti

Oblast použití
• 	 vhodná pro použití v interiéru i exteriéru
• 	 určeno pro opravy poruch hydroizolacích nebo
vodotěsné opracování složitých detailů, trhlin, atd.
• 	 použitelná na minerální podklady, asfaltové pásy,
kovy, plasty (mimo PE nebo PP), střešní krytiny,
apod.

Vlastnosti
• 	 berozpouštědlová
• 	 UV stabilní
• 	 při aplikaci ani v průběhu užívání nezapáchá
• 	 jednosložková
• 	 vyztužená rozptýlenými vlákny
• 	 vysokoviskozní
• 	 aplikace za studena na suchý i vlhký podklad
• 	 lze nanášet i za slabého deště
• 	 schopná přenášet trhliny v podkladu (do 2 mm)
• 	 odolná vysokým i nízkým teplotám
• 	 na bázi modifikovaných silanů
• 	 bez obsahu izokyanátů
• 	 bez obsahu silikonů
• 	 odolná působení zásaditých materiálů a kapalin
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Forma
vysokoviskozní pryskyřice
Standardní barva			
šedá
Doba zpracovatelnosti* 			
cca 30 minut
Odolnost proti dešti*
po cca 10 minutách
Pochozí*
po 16 hodinách
Plně vytvrdnutý*
po 16 hodinách
Další vrstva*
po 16 hodinách
Pokládka litého asfaltu
po 16 hodinách
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*hodnoty byly měřeny při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % a při
tloušťce materiálu 1,5 mm.
Skutečné hodnoty jsou závislé na teplotě, vlhkosti a povětrnostních
podmínkách v době realizace.

Požadavky na zpracování
Příprava podkladu
Podklad musí být před aplikací pevný a zbavený
nesoudržných částí nebo materiálů ovlivňující přilnavost stěrky (oleje, mastnosty, apod.).
Hladké povrchy před aplikací stěrky zdrsněte
a očistěte. KEMPEROL RepairFix LF můžete použít
také za slabého deště - kapky vody před aplikací
stěrky z podkladu utřete hadrem.
Stěrku můžete nanést na vlhký nebo mokrý podklad,
ale nelze ji použít přímo do vody nebo na podklad se
stékající vodou.

Informace obsažené v tomto technickém listě vychází z našich zkušeností a úrovně technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Poskytnuté informace mají informativní charakter a mohou být v závislosti na vývoji materiálů
a technologií pozměněny. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno. Konzultace
poskytované našimi pracovníky mají pouze doporučující charakter. Vzhledem k tomu, že nám nejsou předem známy všechny
okolní podmínky, doporučujeme před použitím v konkrétních konstrukcích provést zkušební aplikaci. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. © AMTEKO international, s.r.o. Verze CZE-07/21
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KEMPEROL RepairFix LF
Aplikace
Otevřete plechovku a materiál důkladně promíchejte. Stěrku KEMPEROL RepairFix LF nanášejte
na podklad rovnoměrně štětcem, perlonovým válečkem, špachtlí nebo hladítkem.
Velké poruchy, trhliny, více zatížená místa, kouty,
rohy nebo opravované svisle oriantované plochy
můžete po vytvrdnutí předchozí vrstvy opakovaně
přetírat.

Bezpečnost práce
Při práci používejte osobní ochranné pomůcky
a ochranný oděv - rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle. Při práci na střeše a ve výškách dodržujte
obecně platné požadavky na jištění a předpisy pro
práci ve výškách.

Likvidace
Tekuté			
Vytvrzelé			

Výrobce

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32-36
34246 Vellmar
www.kemper-system.com
post@kemper-system.com
EN ISO 9001:2000
EN ISO 14001

Autorizovaný partner v ČR

AMTEKO international, s.r.o.
www.amteko.cz
info@amteko.cz
Tel. +420 222 366 885
Fax +420 222 366 970

EAK 08 04 09
EAK 08 04 10

GIS KÓD
RS 10

Všeobecné informace

Nikdy do materiálů systému KEMPER nepřimíchávejte cizí látky. Materiál je určen jen k odbornému
zpracování.
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