Technický list č. BL 30

Polyesterový tmel UPE 46

Oblasti použití
Pro interiéry a exteriéry.
K lepení kovových profilů a hřebíkových lišt.
K vyplnění narušení a prasklin v potěrech.

Vlastnosti produktu
Rychle vytvrzující.
Způsobilý pro podlahové topení.

Údaje pro zpracování
Technologické údaje o materiálu
Materiál na bázi modifikované polyesterové pryskyřice.
Komponenty
2 – komponentní
Konzistence
thixotropní
Barva
světle růžová
Označení podle předpisu
Převoz nebezpečných látek (GGVS).
Pryskyřice Kl. 3, TIFF. 31 c, UN 1993 vznětlivá tekutá
látka, n. a. g. (Styrol).
Tvrdidlo – žádné nebezpečí v originálním balení.
Hořlavé kapaliny (VbF).
Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV).
Pryskyřice – vznětlivé.
Tvrdidlo – dráždivý, hořlavý, obsahuje Dibenzolperoxid.
Skladování v suchu a chladnu.
Skladovatelnost cca 6 měsíců.
• Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.

Technické údaje pro zpracování
Teplota
Mísící poměr
pryskyřice : tvrdidlo
Doba míchání
Doba pro zpracování*
Doba vytvrdnutí*

+10 až +25 °C (teplota podkladu)

= 100 : 2 (ve hmot. jednotkách)
cca 2 minuty
cca 4 minuty
cca 30 minut

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas
zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy
prodlužuje.

Příprava podkladu
– Podklad a lepené materiály musí být zbavené prachu,
olejů a tuků.
Zpracování stěrky UPE 46
– Při míchání a zpracování se musí používat ochranné
rukavice a ochranné brýle.
– Tvrdidlo v tubě přidat zcela k pryskyřici a řádně
promíchat čistou špachtlí. Nádobu po vyjmutí materiálu
nevyškrabovat.
– Při lepení kovových profilů nanést homogenně promíchanou stěrku UPE 46 plochou špachtlí na připravený
podklad, poté přiložit kovový profil a vyrovnat ho.
– K vyplnění prasklin a širokých mezer nanést stěrku
UPE 46 přímo z nádoby na vyplňovaná místa. Poté je
nutné čerstvou stěrku UPE 46 zcela zasypat křemičitým
pískem se zrnitostí 0,4 mm až 0,7 mm.
Důležitá upozornění. Neopomeňte prosím
– K silovému spojení prasklin je nutno použít opravnou
soupravu RRS 47.
– Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned
po ukončení prací vodou. Po zatvrdnutí již není čištění
vodou možné.

Balení a skladovatelnost
1 kg kombinované balení, Art. –Nr./EAN – Prüfz. 4209/0
Skladovatelnost: v suchu a chladnu cca 6 měsíců.

Služby architektům a projektantům
Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení
a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců
a v centrále společnosti.

Bezpečnostní pokyny
Při zpracování se musí používat doporučené ochranné
rukavice a při nebezpečí odstřiku ochranné brýle/ochranu
obličeje.

Odstraňování prázdných obalů
Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů
a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Pryskyřice
Pryskyřičná složka stěrky UPE 46 je vznětlivá. Nesmí se
dostat do rukou dětí. Balení skladovat na dobře větraném
místě. Držet z dosahu zápalných zdrojů – nekouřit.
Nevdechovat. Při požití okamžitě vyhledat lékaře a ukázat
etiketu z balení nebo tento informační list. Používat jen na
dobře větraných místech.
Tvrdidlo
Obsahuje Dibenzoylperoxid. Může způsobit požár. Dráždí
oči. Po kontaktu s pokožkou je možná senzibilita. Nesmí
se dostat do rukou dětí. Držet z dosahu nečistot, rzi,
chemikálií, kyselin, louhů, aminů a sloučenin těžkých kovů.
Při zasažení očí okamžitě vymýt vodou a vyhledat lékaře.
Další informace viz bezpečnostní list.

Kontakt
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: info@basf-sh.cz
www.basf-sh.cz

Obchodní a odborné poradenství
mobil: +420 724 269 012
+420 724 532 473
+420 724 212 449
e-mail: softflooring@basf-sh.cz
Servis a poradenství na stavbách
mobil: +420 724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke
zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený
účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací pdmínky.
Aktuální informace jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: srpen 2006

Novým vydáním pozbývá staré platnost.

