Technický list č. T45613

PROISOL ASFALT ALP
asfaltový penetrační lak
PROISOL ASFALT ALP je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem. Obsahuje chemické
přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen
nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám.
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):
Plošná hmotnost
Sušina
Tepelná odolnost po vytvrzení
Teplota použití
Přídržnost k podkladu (beton ČSN 73 2577)
Stékavost (60 °C, 5 h, úhel 45°, ČSN EN 1110)
Vodotěsnost (ČSN 73 2578)
Protikorozní odolnost vůči kondenzační vodě (min. 120 h)
Odolnost povlaku proti působeni 3% roztoku NaCl
Statické přemostění trhlin (ČSN EN 1062-7)
Počet vrstev
Spotřeba na jednu vrstvu

3,0 ± 0,3 kg/m2 (při tloušťce 2,4 mm)
60 %
-30 až +60 °C
+5 až +35 °C
min 0,25 Mpa
0
0
stupeň 0
bez porušení povrchu
min. 1
1 penetrace (tloušťka 0,1-0,2 mm)
2 – 3 lehká izolace (tloušťka 0,3 – 0,5 mm)
0,3 – 0,6 l/m2 (první vrstva)
0,2 – 0,4 l/m2 (další vrstvy)

VLASTNOSTI:
• výborná hloubková penetrační schopnost
• schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu
• odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
• na suchý i vlhký podklad
• velmi snadná aplikace
• na beton, dřevo, zdivo, plech, bitumeny, asfalty
OBLAST POUŽITÍ:
PROISOL ASFALT ALP je určený pro penetrační nátěry betonových a ocelových podkladů, plechových a lepenkových
krytin, eternitů, zákaldových pasů, základů, podzemních částí stavby apod. Slouží jako podklad pod tepelně svařitelné
pásy všech druhů nebo jako samostatná protivlhkostní izolace lehkého typu.
OMEZENÍ:
Mepoužívejte na polystyren. Nepoužívejte během srážek. Vyhýbejte se silně prosluněným plochám. Nanesenou
hmotu chraňte před intenzivním vysoušením a srážkami. Nelze použít do vnitřních prostor budov se stálým pobytem
lidí či přípravou potravin. Není určen pro styk s poživatinami ani pitnou vodou.
DRUH PODKLADU:
Beton a podobné minerální podklady,eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny, oplechování, chráničky a prostupy),
lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty
(cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.).
PŘÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí být nosný, bez jakýchkoli nečistot (prach, rez), bez ostrých hran a stojaté vody. Nesmí být zmrzlý nebo
pokryt jinovatkou, může být mírně vlhký. Nové omítky a betony musí být vyzrálé. Je nutno odstranit staré křehké a
olupující se vrstvy se slabou přilnavostí.
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NÁVOD:
Nanášejte vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským kartáčem nebo štětkou. V případě mírně vlhkého podkladu je
třeba vtírat intenzivně, nepoužívat stříkací zařízení, protože během vtírání se aktivují chemické látky k vylepšení
přilnavosti k vlhkému podkladu. U hydroizolace lehkého typu všechny další vrstvy nanášejte štětkou nebo
pokrývačským kartáčem po zaschnutí předchozí vrstvy.
Do hmoty nepřidávejte žádné látky. Neslouží jako antikorozní ochrana, plechy a ocelové konstrukce je nutno nejprve
opatřit antikorozním nátěrem.
Čištění: Materiál: technický benzín, organická rozpouštědla, Ředidlo Robinol (výrobce STACHEMA CZ s.r.o.)
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.
UPOZORNĚNÍ:
Nebezpečí (Dgr.). Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Jeli nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, dokud
jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/ obal na místě
určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. NEVYVOLÁVEJTE
zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje: Solventní nafta (černouhelná), frakce xylen-styren.
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:
PROISOL ASFALT ALP dodáváme v kovových obalech po 4,5 kg a 9 kg.
Skladovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +25 °C.
Před použitím promíchejte. Správně uskladněný výrobek má 24 měsíční záruční dobu od data výroby.
Návod k použití výrobku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme
žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky. Před použitím
doporučujeme vyzkoušet.
Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.
Datum revize: 13.10.2016
Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.
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