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Вид матеріалу та його властивості

LIAKOR TGS - це готова до використання універсальна акрилова рідина для укріплення поверхневого шару і
захисту горизонтальних і вертикальних поверхонь від впливу води. Висока ступінь гідрофобізації поверхні.

Технічні дані

Сировина
Колір
Консистенція
Наявність розчинника
Щільність
Витрата матеріалу
Метод нанесення
Кількість шарів
Температура навколишнього середовища під час роботи
Проміжок часу для нанесення наступного шару
Час до повного висихання, при Т +20 °С

сополімер акрилу
прозорий
рідина
ксілол
3
0,84 г/см
2
від 150 до 500 г/м в залежності від основи
розпилення, фарбування щіткою або валиком
два - три
не нижче +5 °С та не вище +35 °С
близько 30-60 хв., по принципу мокре на мокре
до 36 годин

Сфера застосування

LIAKOR TGS використовується зовні і з середини приміщення на
гіпсових, гіпсокартонних, бетонних,
газобетонних, пінобетонних, цементно-вапняних, цегляних і дерев'яних поверхнях для захисту від впливу води.
Може застосовуватись по свіжим промисловим підлогам покритим топінгами.

Застосування матеріалу

LIAKOR TGS наносять на суху або вологу поверхню за два або три рази в залежності від поглинаючих
властивостей основи. Матеріал наноситься механічно або вручну звичайним способом до повного насичення
поверхні. Не доводити до появи луж. При застосуванні матеріалу в приміщенні необхідно налагодити
провітрювання. Перед нанесенням ґрунтувального шару слід видалити деструктовані або не пов'язані з
поверхнею матеріали, залишки старих лакофарбових покриттів, саму поверхню знепилити. У випадку
використання робіт на поверхні з високими поглинаючими властивостями матеріал необхідно наносити в три
шари. Новий шар наносять на попередній за принципом мокре на мокре. Застосовуючи матеріал зовні потрібно
слідити, щоб під час і відразу після робіт його не змило дощем. Необхідно захищати скляні і металеві поверхні,
дерев'яні рами оскільки сліди матеріалу на них дуже важко усунути. Рослини слід прикрити плівкою. В разі
попадання матеріалу на вироби з полістиролів слід бути готовим до пошкоджень, причиною яких є розчинник, що
міститься в матеріалі. Робочі інструменти чистяться органічним розчинником.

Заходи безпеки

Матеріал містить в своєму складі органічні розчинники, тому є вогненебезпечним при зберіганні, транспортуванні
та застосуванні. Заборонено виконувати роботи поблизу відкритого вогню. Всі полімерні матеріали в початковому
стані є речовиною небезпечною, тому роботи слід виконувати в провітрюваному приміщенні з застосуванням
індивідуальних засобів захисту: респіратори типу РУ-60М з патронами типу "А" , спецодяг, гумові рукавиці,
окуляри. У випадку попадання матеріалу на шкіру, промити забруднене місце водою з милом, при попаданні в очі
- промити чистою водою і звернутись до лікаря.

Форма постачання та зберігання

LIAKOR TGS постачається в 20 кілограмових каністрах (вага нетто). Термін зберігання матеріалу 12 місяців при
0
температурі +5…+30 С в провітрюваному приміщенні, віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного
світла.

Увага

Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується
тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання.
Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу.
Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов’язані з технічним прогресом. Інформація, яка
подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.

Інструкція від 01.04.15

