Dortmunder Gussasphalt, GmbH & Co. KG
__________________________________________________
COLZUMIX – Haftgrund
plastový primer
Použití:
COLZUMIX – Haftgrund je základní nátěrová látka obsahující plasty pro všechny živičné zalévací hmoty
BIGUMA.
Vlastnosti:
COLZUMIX – Haftgrund splňuje požadavky „Švýcarského sdružení norem“ SNV 671 625a pro základní
nátěrové látky. Základní nátěr má velmi dobrou lepící schopnost na téměř všech podkladech, zvláště na asfaltu a
betonu, vykazuje dobrý průnik prachu, rychle schne a zajišťuje dobré slepení mezi boky spár a přidanou zalévací
hmotou.
Doporučení pro zpracování výrobku COLZUMIX – Haftgrund
Přídavné práce:
Betonové a asfaltové spáry, které mají být zality je třeba podle potřeby dočista vyfoukat stlačeným vzduchem,
nebo vyčistit kartáčovým strojem, přičemž se musí dbát na prostorové oddělení mezi čistícími a zalévacími
pracemi. Pro umělé vysušení nebo předehřátí prostoru určeného k vyplnění lze případně použít horkovzdušné
přístroje pracující s tlakem.
Základní nátěr:
Základní nátěr má za úkol spojit prach přilnutý na betonových a asfaltových dílech a vytvořit dobře přilnávající
vrstvu, která se později spojí s přidanou zalévací hmotou.
COLZUMIX – Haftgrund může být na boky spár nastříkán nebo nanesen štětcem. Prostředek základního nátěru
musí jako film zcela pokrýt boky vyplňovaného prostoru. Lze doporučit, aby se na obou stranách spáry natřel
základním nátěrem pruh vozovky do šířky asi 1 cm. Smí se použít jen tolik základního nátěru, aby se na dně
spáry nehromadil žádný materiál.
Zalévání spár:
1. Přidaný základní nátěr musí být vysušen,tzn. natřené plochy mají být při doteku prsty pevné proti otěru.
2. Aby se zajistilo intensivní spojení s betonem nebo asfaltem, musí být natíraná spára bez prachu a suchá.
Pokyn:
„Návod pro plnění spár v dopravních plochách z betonu“, vydání 1982 dává doporučení pro použití.
Spotřeba materiálu:

Cca 3% z množství zalévací hmoty, která má být přidána.

Balení:

V plechových nebo plastových kanystrech po 10 nebo 30 l.

Uskladnění:
V originální nádobě neotevřeno nejméně 12 měsíců. Uskladnění jen v dobře větraných místnostech. Chránit před
přímým slunečním svitem.
Předpisy:
Xn
F
R-směrnice:
č. 11
č. 20
S-směrnice:
č. 16
č. 23
č. 29
č. 33

méně jedovatý (obsahuje toluen)
lehce vznětlivý
lehce vznětlivý
zdraví škodlivý při vdechování
udržovat ve vzdálenosti od zápalných zdrojů (nekouřit)
nevdechovat páry
zabránit průniku do kanalizace
učinit opatření proti elektrostatickým nábojům

Tato výrobní informace odpovídá stavu našich současných informací, uvedená data jsou průměrné hodnoty za normálních podmínek.
Zpracovatel je povinen přezkoušet způsobilost a možnost užití pro plánovaný účel.V případě speciálních otázek Vám rádi poradíme. Platí
naše všeobecné obchodní a dodací podmínky.

Prodej v ČR: Biguma Bohemia s.r.o., Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav
Tel: 519 325 355, Fax: 519 326 477, e-mail: biguma@cmail.cz www.biguma.cz

