Technická informace pro Lena P 131 Antislip
Technologie protiskluzného top coatu
Rozsah použití:
Lena P 131 Antislip je technologie pro realizaci
protiskluzného top coatu určeného na hladké
epoxidové podlahy Lena P 113, Lena P 122 R,
Lena 128, Lena P 131,.

Výsledné podlahy vykazují:
- výborné protiskluzné vlastnosti - dle ČSN
74 4505 vhodné pro části staveb užívaných
veřejností, které jsou kryté před deštěm
Hodnota výkyvu kyvadla za sucha dle ČSN EN
13036-4 je 85.
- excelentní odolnost vůči water-spottingu
- vynikající mechanické vlastnosti
- estetický povrch
- výborná chemická odolnost
- snadné čištění a údržba

Technologie:
Lena P 131 zpracujte v souladu s příslušným
materiálovým listem.
Do čerstvě připravené Lena P 131 přidejte ihned
6 hmotnostních % Lena Antislip a velmi důkladně
zamíchejte.
Aplikaci zahajte nejpozději v polovině doby
zpracovatelnosti Lena P 131.
Aplikujte za použití velurového válečku, který je
nasycený hmotou Lena P 131. Aplikujte ve
spotřebě cca 0,1 kg/m2.
Při aplikaci dejte pozor, aby povrch čerstvě
aplikované vrstvy Lena P 131 s Lena Antislip byl
slitý, tj. nevytvářela se žádná oka. Pokud se oka
vytvářejí, pak je aplikována příliš nízká spotřeba
(kg/m2).
Při aplikaci dejte pozor, aby i v čerstvém
materiálu vynikala struktura Lena Antislip. Pokud
je Lena Antislip zalitý v Lena P 131, pak je příliš
vysoká spotřeba (kg/m2).
Dejte pozor, aby byl Lena Antislip rovnoměrně
distribuován.

Důležitá upozornění
Hmotu
Lena
doporučujeme
aplikovat
při
stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí
kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.
Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může
dojít k tenzi par.
Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může
vést ke snížení pevnosti a estetiky podlahy.

Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může
být příčinou povrchových defektů podlahy.
Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte
hmotu stejné výrobní šarže.
Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze
vyloučit vtisk do podlahy.
Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena
nepoužívejte naftu, plyn, dřevo, uhlí apod,
produkují CO2 a vodní páry mající negativní vliv
na kvalitu povrchu. Doporučujeme vytápět el.
proudem.
Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být
přetírány tenkovrstvými povlaky (nátěry a tenké
stěrky), podklad musí být před aplikací vyrovnán.
V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás
kontaktovat.
Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z
nejlepších dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační
technika a pracovní i provozní podmínky jsou mimo náš vliv,
a proto nemohou být tyto informace předmětem výrobní
záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.
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