
MAXIMUS   PENETRAL
do wzmacniania podłoży cementowych

1. Zastosowanie: Gotowy do użycia roztwór wodny nieorganicznych krzemianów, do wzmacniania słabych,  
chłonnych, kruchych i pylistych, na skutek niewłaściwej pielęgnacji wilgocią podłoży 
cementowych. Silne własności penetracyjne.
Na tak wzmocnionym podłożu kleić klejami Maximus 501, PU, EPX, Elastic lub Berger-Bond
P2S, P2X, M1X.

2. Dane techniczne: Proporcje mieszania produkt jednoskładnikowy
Zawartość składników stałych ok. 30% ± 0,5
Temperatura pracy  + 100C ÷ + 250C 
Rozcieńczalnik nie rozcieńczać
Zużycie 0,5 – 2,0 l/ m2, zależnie od stanu podłoża
Nakładanie szczotka lub konewka

3. Sposób użycia: Podłoże powinno być suche, resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. 
Nanieść  Penetral szczotką lub konewką taką ilość,  żeby została  całkowicie wchłonięta  w
podłoże cementowe.
Nie wolno dopuszczać do tworzenia się kałuż. Jeżeli się one pojawią, nadmiar płynu należy
związać piaskiem o ziarnie ok 0,6 mm. Po wyschnięciu niezwiązany piasek usunąć.
W przypadku bardzo sypkich podłoży po 24 godzinach można zastosować drugą warstwę
Penetralu. Zużycie znacznie wzrośnie.
Schnięcie zależy od ilości zastosowanego  Penetralu i panujących warunków. Przyjmuje się
ok. 30 dni. W przypadku włączonego ogrzewania podłogowego ok. tygodnia.
Przed klejeniem parkietu zmierzyć wilgotność podłoża.

4. Przechowywanie: 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

5. Opakowanie: 25 kg

6. Ważne wskazówki: Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. 
Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy.. W przypadku 
zachlapania płytek, ceramiki, kamienia naturalnego, metalu, należy natychmiast  Penetral
usunąć. Narzędzia czyścić wodą, po zaschnięciu tylko mechanicznie.
Nie stosować na anhydrycie.

7. Bezpieczeństwo pracy: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość / pojemnik
usuwać do punktów odbioru odpadów. Zawiera: Potassium silicate.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich
wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.                      
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