DUVILAX® HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
Vlastnosti

Parametre

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom

vzhľad

viskózna kvapalina bielej farby

obsah sušiny

12 ± 1 %

prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho a
aniónaktívneho emulgátora. Je biologicky odbúrateľná.

minimálna teplota tvorenia filmu 5 °C

Použitie

pH

4-6

vlastnosti filmu

transparentný, mäkký a nelepivý

Duvilax Hĺbková penetrácia je roztok určený na napúšťanie
podkladov zhotovených na minerálnej a sadrovej báze a na
sadrokartón. Ďalej sa používa na úpravu poréznych alebo silne
nasiakavých podkladov (cementové potery, nový betón a
podobne). Na takto upravený podklad sa nanášajú tenkovrstvé
alebo liate potery, stierky, maľovka alebo pred lepením obkladov a

Skladovanie

dlažieb. Hĺbkovú penetráciu odporúčame používať na hĺbkové

Duvilax Hĺbková penetrácia sa skladuje v pôvodných

spevňovanie nasiakavých povrchov a na ich bezprašnú úpravu. Je

neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C

vhodná na používanie v interiéroch, v chránených exteriéroch a na

až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

podlahové vykurovanie.

Balenie

Záruka

plastové obaly: 1 kg, 5 kg a 10 kg vedierko, 5l bandaska, 30 kg

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12
mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov.

súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceľový sud; plastový

Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladova-

kontajner 1000 kg;

Dátum aktualizácie:

nia uvedených vyššie.
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Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných
skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť
Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný
podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie
informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk . Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.

Uvedené údaje majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Bližšie informácie poskytne:
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

TEL.

+421 31 775 2266
+421 31 775 3064
+421 31 775 4391

E-MAIL
WEB

duvilax@duslo.sk
www.duslo.sk
www.duvilax.sk

