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 PENETRÁCIÓ 
ALF PR40 

 
        Speciálisan kifejlesztett penetráció az alfelületek mély átitatására az ALFEMA termékek alkalmazásánál. 

 

                                                             JELLEMZÉS 

                                                                                                                                  
Az ALF PR40 penetráció a nedvességbe megfelelő adhéziós adalékénak és SBS kaucsuk adalékénak köszönhetően 
kiváló tapadósággal rendelkezik olyan alfelületekhez, mint például beton, tégla stb.   Jelentékenyen megemeli az 
alfelület tapadósságát és garantálja az ALFEMA termék nagyobb összetartását. Ez a penetrációs bevonat képes 
betölteni a mikró repedéseket az alfelületben.  A bevonat ellenálló vízzel, gyenge savakkal és lúgokkal szemben; 

 

                                                         TULAJDONSÁGOK 
 

- Kiváló mélységi penetrációs képesség 

- Képes betölteni a mikró repedéseket az alfelületben 

- Szagos - használat csak az exteriőrben  

- Ellenálló gyenge savakkal és lúgokkal szemben  

- Száraz és enyhén nedves alfelületekre  

- Nagyon könnyű alkalmazás 

- Betonra, fára, falazatra, pléhre, bitumenre, aszfaltra, eternitre 

                                            

                                                                           FELHASZNÁLÁS 

- Nem stabil alfelületekre, régi és új felületek megerősítése, nem szerkezeti beton, téglafalak, beérett mész-
cementes vakolatok, rétegelt hőálló műanyag, fa eternit, gipszkarton felületek, forgácslap, OSB-lapokra, 
borításokra és padlózatokra stb. 
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                                                     ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ALKALMAZÁS 
 

Nem lehet felvinni átfagyott és megfagyott alfelületekre és +5°C alatti hőmérsékleteknél! Az alfelületnek 
összetartónak, tisztának, száraznak kell lennie, lehet enyhén nedves, állóvíz nélkül, vízzel oldható sók, zsiradékok és 
olaj nélkül kell lennie, az új vakolatoknak beérettnek kell lenniük.  Régi nem összetartó vakolatokat el kell távolítani. 
Az alkalmazás előtt alaposan keverje át! Alkalmazza ecsettel, hengerrel vagy szórással. Enyhén nedves alfelület 
esetében szükséges intenzívan bedörzsölni, nedves alfelület esetében nem lehet használni szóróberendezést.  Felvitele 
egy rétegben történik. A minimális alkalmazási hőmérséklet +5°C, a maximális pedig +35°C.  

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja nagyobb mint <3% kapilláris nedvesség esetében. Az ALF PR 40 el van 
készítve közvetlen használatra, kiegészítő hígítás nélkül. 

 
MŰSZAKI ADATOK 

Külalak Fekete emulzió 

Térfogatsűrűség a kannában  9kg 

Fogyasztás (függésben a felülettől) 0,20- 0,30 kg / m2 

Alkalmazási hőmérséklet +5° C / +35° C 

Szárazanyag tartalom 60% 

Kezdődő megszáradás ideje 20° C foknál és 65%-os 
nedvességnél 

15-60 perc 

Rendes szárazság  óra ≈ 12 

függőségben az alfelület  hőmérsékletétől, 
felszívóképességétől és relatív nedvességétől  

A film kialakításának minimális hőmérséklete +5 °C 

Megszáradás gyorsasága 1 - 6 óra 

Gyulladáspont PM                                       Min.21 

Hígítás Nem hígítódig 

Kiadósság   30-40 m2/9kg 

Tapadóképesség nedves kőzethez Minimálisan jó 

Kifolyási idő F4 ISO 23°C 15-60 másodperc 

Hőellenállóság                                    -30 - +65°C 

 

N. B. Ezek az értékek megfelelnek a laboratóriumi vizsgáknak és enyhén módosíthatók az alkalmazás feltételei szerint 
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                                                        FIGYELMEZTETÉS 

Ne használja enteriőrben, bezárt térségekben előidézhet hosszútávú szagot. Ne használja érintkezésben polisztirollal.  
Ne használja eső alatt. Kerülje el az erősen napsütéses felületeket.  A felvitt anyagot védje az intenzív száradással és 
csapadékokkal szemben. A termékbe ne adjon semmilyen más adalékot. Nem szolgál korrózióvédelemként, a pléheket 
és acélszerkezeteket be kell kenni korrózióvédelmi bevonattal. 

 

                                                                           BIZTONSÁG 

AZ ALF PR40 tárolási térségeiben és ugyanúgy a bevonat alkalmazásánál tilos nyitott tűzzel manipulálni és tiltott 
a dohányzás! Ennek ellenére ajánlott a munkánál védőszemüveget, védőkesztyűt használni és betartani az egyéb vegyi 
termékek kezelésénél érvényes általános intézkedéseket.  

Tisztítás 

Szerszám: műszaki benzin, szerves oldószerek. 

Kezek: víz és szappan, kézápoló krém. 

 

                                                          CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS 

Az ALF PR40 9 kg-os kannában van szállítva. A termék a saját eredeti csomagolásában tárolandó +5° C-tól +30° C-
ig terjedő hőmérsékleten. A tárolás folyamán engedélyezett a lakk majdnem 50%-os besűrűsödése. Az ALF PR40 
csomagolását védeni kell a közvetlen napsugárzással és a nagyon alacsony hőmérsékletekkel szemben. A tárolhatósági 
idő 24 hónap a gyártás dátumától. 

 

      

 

 

 

A jelen adatlapban található műszaki utasításokat saját tapasztalataink alapján bocsátjuk rendelkezésre, optimális eredmények elérése céljából a 
termék használatánál. Tekintettel arra, hogy a termék  felügyeletünk nélkül kerül alkalmazásra, minden felelőséget az anyag helytelen 
használatáért és az anyag helytelen kiválasztásáért a felhasználó visel. Minden felhasználó saját vizsgái által köteles meggyőződni a használat 
helyességéről. Az adatlap célja általános útmutatót nyújtani a termékhez a biztonság és az egészségvédelem elveinek betartása mellett, melyek 
saját ismereteinken alapulnak a termék viselkedése, tárolási módja és használata területén. Fenntartjuk a jogot a műszaki adatlap tartalmának 
megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. A jelen műszaki adatlap kiegészít és helyettesít minden korábbi kiadást. Professzionális 
alkalmazás esetén kérjük vegyék fel a kapcsolatot velünk a következő weboldalakon: http://www.hydroizolacia.sk, http://www.tekutaguma.sk, 
http://www.alfema.sk 

Megjelölés és a kiadás dátuma: 100.40 Felülvizsgálat 09.2012, 2019. 10. 21. 

 

 


