PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Prep
PŘÍPRAVEK PRO PŘÍPRAVU SPOJŮ A ČISTIČ PRODUKTŮ ŘADY SARNAFIL® T

POPIS PRODUKTU
Směs organických rozpouštědel.

VLASTNOSTI / VÝHODY

POUŽITÍ
Sarnafil® T Prep se používá pro přípravu spojů fólií řady
Sarnafil® TG a Sarnafil® TS pro zajištění vysoce
kvalitního spoje.
Sarnafil® T Prep je dále vhodný jako všeobecně
univerzální čisticí prostředek k odstranění mírných
nečistot a zbytků bitumenu z fólií řady Sarnafil® TG
a Sarnafil® TS.

▪ Zajišťuje optimální kvalitu spoje
▪ Rozpouští povrchové nečistoty
▪ Rychle se odpařuje
▪ Vysoce hořlavý

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
▪ Systém managementu kvality podle EN ISO 9001

INFORMACE O PRODUKTU
Chemická báze

Směs organických rozpouštědel.

Balení

5 l, 10 l

Vzhled / Barva

Žlutá.

Skladovatelnost

24 měsíců od data výroby a pouze pokud jsou splněny podmínky
skladování. Datum spotřeby je uvedeno na obalu.

Podmínky skladování

Sarnafil® T Prep musí být skladován v originálních, neotevřených,
nepoškozených obalech. Skladujte v suchu a při teplotách mezi 0 °C až +30
°C.

Objemová hmotnost

~0,87 kg/l (+20 °C)

Obsah VOC

99,67 %

Konzistence

Kapalná.

APLIKAČNÍ INFORMACE
Teplota vzduchu v okolí

-20 °C min.

Teplota podkladu

-30 °C min.
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INSTRUKCE PRO APLIKACI
APLIKACE
Možnost použití
Dle platných předpisů pro instalaci příslušné střešní
hydroizolační fólie.
Způsob aplikace
Namočte čistou bílou látku přípravkem Sarnafil® T Prep
a očistěte potřebnou plochu. Sarnafil® T Prep nechte
před vlastním spojováním fólií zcela odvětrat. Látku
často vyměňujte, aby se předešlo roznášení nečistot.
Bílá látka pro aplikaci účinně absorbuje nečistoty a
barva nezanechá skvrny na fólii. Při aplikaci vždy
používejte ochranné rukavice odolné rozpouštědlům a
ochranné brýle na oči.
Sarnafil® T Prep obsahuje vysoce těkavá a hořlavá
rozpouštědla. Použití v uzavřených místnostech je
povoleno pouze s dostatečným větráním místnosti.
Kouření a otevřený oheň jsou zakázány.

OMEZENÍ
▪ Zabraňte kontaktu Sarnafil® T Prep s materiály, které
nejsou odolné vůči rozpouštědlům.
▪ Bílá látka pro aplikaci účinně absorbuje nečistoty a
barva nezanechá skvrny na fólii.
▪ Při aplikaci vždy používejte ochranné rukavice odolné
rozpouštědlům a ochranné brýle na oči.
▪ Sarnafil® T Prep obsahuje vysoce těkavá a hořlavá
rozpouštědla. Použití v uzavřených místnostech je
povoleno pouze s dostatečným větráním místnosti.
Kouření a otevřený oheň jsou zakázány.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou
poskytovány v dobré víře na základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky
za předpokladu řádného skladování, nakládání a
používání za běžných podmínek v souladu s
doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem
k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
podmínkách v daném místě dovozovat z těchto
informací ani z písemných doporučení či jiného
poskytnutého poradenství žádnou záruku za
prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou
odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu.
Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacími podmínkami v platném
znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si
poslední verzi produktového listu k danému výrobku,
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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