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Popis produktu:
apollo A100 je termo- keramický membránový náter bez rozpúšťadiel
pripravený na okamžité použitie špeciálne do exteriéru.

Vlastnosti:
Náter sa vyznačuje extrémne vysokou stabilitou voči poveternostným
vplyvom a UV žiareniu. Premosťuje trhliny a vyznačuje sa vysokou
stálosťou farieb. Mikroskopické keramické duté guličky regulujú teplotu a
vlhkosť a na fasáde pôsobia stabilizujúco. Náter je vysoko odolný voči
oteru.
apollo A100 je difúzny a zároveň vodu odpudzujúci a neprúšťajúci náter.
Murivo je vďaka kapiláram odvlhčované a ostáva dlhodobo suché. Tým
dochádza k úspore energie nakoľko sú zachované tepelno- technické
vlastnosti muriva.
apollo A100 sa vyznačuje vysokou elasticitou vďaka čomu dokáže
premostiť trhliny a zabrániť opätovnému prenikaniu vlhkosti do muriva. Z
dlhodobého hľadiska prispieva k optickému zhodnoteniu fasády budovy.

Zloženie:
apollo A100 je zložený z vysoko kvalitnej vodnej akrylovej disperzie
s vysokým podielom bieleho pigmentu oxidu titaničitého ako aj rôznych
pomocných látok. Mikroskopické keramické duté guličky optimalizujú
stavebno- fyzikálne vlastnosti a uľahčujú samotnú aplikáciu.

Technické údaje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

hustota pri 20°C: 0,96 g/cm3
stupeň lesku: matný
Sd-hodnoty podľa DIN EN1062-7, suchý priestor 1,4
krycia schopnosť: trieda 2 (300μm hrúbka suchej vrstvy)
odolnosť proti oteru za vlhka: trieda 2
jemnosť zrna: podľa DIN EN ISO 2431 jemné
stupeň kriedovania: 0
premostenie trhlín: cca. 150%
viskozita (20°C): 40-45 dPas/Sp1

Oblasť aplikácie:
Vhodné na všetky nosné, suché, čisté podklady zbavené korózie
a mastnoty, pre všetky druhy omietok, minerálne podklady, staré
neporušené nátery, betón, kovy, plasty atď.
–
–
–
–
–

výborná priľnavosť
jednoduché spracovanie
minimálne znečistenie
minimalizácia tzv. vlasových trhlín prasklín
ochrana pred napadnutím riasami a plesňami

Príprava podkladu:
Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný bez výkvetov, spečených
vrstiev alebo masnoty. Nenosné staré nátery je potrebné odborne
odstrániť. Nenosné podklady podľa druhu materiálu omyť, zbrúsiť
prípadne použiť vysokotlakový čistič alebo prehriatu paru. Na silno
pórovité, pieskovité alebo vsiakavé podklady je potrebný podkladový
penetračný náter primolux P20.
Korozívne časti kovov je potrebné pred samotným náterom predpripraviť
s IBT Metallprimer. Staré nátery je potrebné pred nanesením náteru
apollo A100 dôkladne očistiť prípadne použiť prehriatu paru / prebrúsiť.

Trhliny a poškodené časti je potrebné vhodnými materiálmi odborne
ošetriť.
Náter na betónové podklady v zmysle ochrany betónu je potrebné
predpripraviť podľa miestnych predpisov a nariadení. Trvalé priľnutie
náteru na plochách so soľnými výkvetmi nie je možné zaručiť
(doporučujeme našu, voči soliam odolnú sanačnú omietku aerius FP310)

Spracovanie:

apollo A100 sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním. Pri prvej
aplikácii náteru je potrebé naniesť dve vrstvy. Náter sa dodáva pripravený k
okamžitému spracovaniu.
Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu
prístroja. Pri veľmi drsných podkladoch alebo pri použití striekacej pištole
je možné si prispôsobiť konzistenciu farby s pridaním malého množstva
vody. Vzhľadom na relatívne vysoký počet keramických guličiek je potrebná
tryska veľkosti 0,019 palca alebo väčšia. Tlak by nemal prekročiť hodnotu
100 bar. Použitie filtra sa nedoporučuje, prípadne je možné použiť iba filter
s väčšími otvormi.
Pred aplikáciou náteru a pri dlhšom prerušení práce je nutné farbu krátko
ale dôkladne, najlepšie mechanicky premiešať. Pri priemerných hodnotách
teploty a vlhkosti vzduchu (20°C/65%) by mala byť dodržaná doba schnutia
medzi jednotlivými vrstvami náterov 12 hodín. Počas prvých 2 hodín je
náter náchylný na nečistoty a je potrebné ho chrániť. Schnutie
náteru podporuje denné svetlo a UV- žiarenie.
Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri
teplote nižšej ako +5°C. Táto podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia.

Čistenie nástrojov:
Štetce a valčeky ihneď po použití dôkladne opláchnite vodou. V prípade
použitia striekacej pištole je potrebné rešpektovať údaje výrobcu prístroja.
Zaschnuté zbytky náteru je obyčajne možné odstrániť iba mechanicky!

Spotreba:

Spotreba náteru na vytvorenie
potrebnej funkčnej hrúbky vrstvy 300μm
2
(suchá) je 330 ml/m . Pri drsných štruktúrach a v závislosti na savosti
povrchu sa môže spotrebované množstvo líšiť.

Skladovanie:
Skladovať a prepravovať v chlade, ale nie v mraze. V originál uzavretých
nádobách skladovateľný min. 12 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia:
Všetky relevantné bezpečnostné údaje sú uvedené v karte bezpečnostných
údajov. Informácie uvedené v technickom liste a z nich vyplývajúce
poradenstvo je nezáväzné.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevylievajte do kanalizácií. Zabráňte
kontaktu s pokožkou, očami a oblečením. Pri práci nejedzte ani nepite.
Uvedené technické informácie zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky.
Okrem toho si vyhradzujeme pri ďalšom vývoji a vylepšovaní produktu
právo na zmenu technických údajov. Vydaním nového technického listu sa
stávajú uvedené technické informácie neplatné. Dohody a prehlásenia
vyžadujú písomnú formu.

Výhradný dovozca pre SR a ČR :
MITAR- BA s.r.o, Cabanova 13/C, 841 02 Bratislava, tel.: 02/ 64 288 747, www.mitar-ba.sk, info@mitar-ba.sk
Vzorková predajňa: Trhová 30, 841 02 Bratislava, tel.: 0948 276 729, info@mitar-ba.sk

