R 342
Asfaltový tmel

TECHNICKÝ LIST
CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU
- Na opravy dier, trhlín a prasklín
- Na vodorovné a zvislé plochy
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU
Bostik R 342 je kvalitná opravná a stierková hmota na
asfaltovej báze, zušľachtená polymérmi.
Bostik R 342 je možné používať na vodorovné i zvislé
plochy.
OBLASTI POUŽITIA
Bostik R 342 je vhodná vo vonkajších priestoroch na
opravy asfaltových strešných pásov, otvorov, trhlín a
miest lomu, k opravám strešných žľabov atď.
Ako podklad sú vhodné asfaltové strešné pásy a povlaky,
betón, omietka, murivo, poter, kov atď.
PRÍPRAVA PODKLADU
Ošetrovaný podklad musí byť suchý, čistý, zbavený oleja a
tuku a uvoľnených dielov. Je nutné odstrániť hrdzu.
Silne nasiakavé povrchy ošetrite prípravkom Bostik P 111.
SPRACOVANIE
Bostik R 342 je možné nanášať stierkou, murárskou lyžicou
alebo hladidlom.
Bubliny, ktoré je nutné opraviť, rozrežte, okraje natavte a
zastierkujte. Potom prestierkujte prípravkom Bostik R 342,
príp. v spojení s armovacou tkaninou.
Stierkovú hmotu nechajte na okrajoch dobiehať na plocho.
Upozornenie:
Až do úplného zaschnutia je nutné zabrániť zaťaženiu
vodou a pôsobeniu mrazu. V jednom pracovnom kroku je
možné naniesť max. 4 mm, pre rýchlejšie vytvrdnutie sa
odporúča nanášať 2x 2 mm.
Doba schnutia cca 24 hodín na 1 mm, pri 23 ° C a rel.
vlhkosti vzduchu 55%.
Nepoužívajte pri výskyte trvalo stojacej vody.

SKLADOVANIE
Bostik R 342 je nutné skladovať v suchu a bez mrazu,
ideálne pri 15 ° C až 25 ° C.
V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní
je trvanlivosť prípravku Bostik R 342 najmenej 12 mesiacov.
SPÔSOB DODANIA
1 kg, číslo tovaru 30837004
4 kg, číslo tovaru 30837012
7 kg, číslo tovaru 30836359
GISCODE
BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza

Tesniaca hmota na asfaltovej
báze.

Farba

Čierna

Podmienky spracovania

Použiteľný od +5 °C do +30 °C
(zabráňte priamemu
slnečnému žiareniu), v
žiadnom prípade nie pri mraze

Spotreba

Cca 1,4 kg/m² pri hrúbke
vrstvy 1 mm

Čistenie náradia

Náradie je možné začerstva
vyčistiť vodou

BOSTIK HOTLINE
technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160
(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí)

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

