TECHNINIAI DUOMENYS

IKO PRO REPAIR COMPOUND
Staigiai sustabdo atsiradusius pratekėjimus stogo dangoje ir lietaus
nuvedimio sistemoje. Specialiai sukurtas skubiam remontui net
atšiauriomis oro sąlygomis. IKO PRO REPAIR COMPOUND padeda
suremontuoti netikėtai atsiradusius pratekėjimus, kol jie nepadarė
žalos namui. Atlikus skubų remontą su šia mastika galima ilgiau laukti
planinio stogo dangos remonto. Puikiai sukimba su bituminėmis stogo
dangomis, metalu, mediena, akmeniu, plastiku ir betonu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Pirmiausia suraskite pratekėjimą. Pratekėjimai dažniausia atsiranda
prie kaminų, sienų, stoglangių, lietaus nuvedimo sistemų, pažeidus
stogo hidroizoliaciją ar atsiklijavus hidroizoliacinių membranų siūlėms.
Kietu šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite visas atsiklijavusias,
atskilusias medžiagas bei nešvarumus, lapus, sniegą, vandens
perteklių.
Pelėsius ir sąmanas nuvalyti specialiomis priemonėmis. Porėtus paviršius ir bitumines
dangas pirmiausia nugruntuoti IKO PRO FAST DRY PRIMER gruntu.

NAUDOJIMAS
Mentele dėkite IKO PRO REPAIR COMPOUND mastiką ant probleminės vietos ir
stipriai įspauskite. Palikite suremontuotą vietą atvirą, kad mastika sudžiūtų. Kai oro
sąlygos pagerės, rekomenduojama suremontuotą vietą uždengti bitumine membrana,
kad remotas būtų ilgaamžis. Paviršiai ir įrankiai valomi su su vaitspiritu.
SVARBU: jei akivaizdu, kad pratekėjimai atsiranda dėl pasenusios stogo dangos ar
netinkamos stogo konstrukcijos, rekomenduoama atidžiau inspektuoti visą stogo
paviršių ir atlikti viso stogo remontą geru, sausu oru. Jei abejojate, kreipkitės į
profesionalius stogdengius.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Tankis
Kietųjų dalelių
Klampumas
Pakuotė

juoda
±1,3g/cm3
±86%
309.000-433.000 mPas
5 kg

SĄNAUDOS
Priklausomai nuo trūkio ar siūlės gylio ir remontuojamo defekto dydžio, ~1,3 m2 su pakuote, dengiant 3 mm storio
sluoksniu

SAUGOJIMAS
Sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, vėsioje, sausoje patalpoje, galiojimo laikas – 3 metai. Saugoti nuo
ugnies. Pradarytas talpas reikia sandariai uždaryti ir teisingai sandėliuojant galima produktą iš tokios pakuotės
sunaudoti vėliau. Vengti išsiliejimo, visada sandėliuoti ir transportuoti vertikalioje pozicijoje.
Šiuose techninių duomenų lapuose pateikta informacija paremta gamintojo turima patirtimi ir gera valia, tikintis, kad produktas
bus naudojamas pagal aukščiau pateiktas rekomendacijas, normaliomis sąlygomis ir tikintis, kad produktas sandėliuojamas ir
transportuojamas teisingai. Aukščiau pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir negali būti garantija panaudojimui
konkrečiame objekte dėl besikeičiančių aplinkos sąlygų, įskaitant skirtingų medžiagų naudojimą, skirtingų pagrindų konstrukcijas
ir pan. Todėl gamintojas ir tiekėjas negali būti atsakingas už produkto panaudojimą konkrečiomis sąlygomis. Turint klausimų dėl
produkto panaudojimo konkrečiu atveju, kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą. Prieš naudojimą būtina perskaityti naujausią
techninių duomenų ir saugos duomenų lapų versiją. Dėl jų gavimo kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą.
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