AQUASEAL

Damp Block Interior
Damp Proofer
IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI V INTERIÉROCH
L Na oetrenie prenikajúcej vlhkosti na
stenách a stropoch.
L Vysoko adhezívna a dlhodobá ochrana.
L Biela farba  jednoduché prema¾ovanie
a ïalie povrchová úprava. AQUASEAL
Damp Block (obchodný názov vo¾ne
preloite¾ný ako zastavovaè vlhkosti)
 interiérová ochrana stien a stropov
proti vlhkosti.
Aquaseal Damp Block interiérová ochrana
proti vlhkosti úplne utesní interiérové povrchy stien a stropov, èím zabraòuje následkom vlhnutia.

POUITIE
Odstráòte existujúce tapety a nátery, vetky
stopy po vápne a vodou riedite¾ných farbách
musia by odstránené taktie.

Po zaschnutí môe by Aquaseal Damp Block
prema¾ovaný olejovými, alebo emulznými
farbami. Tapetované povrchy by mali by najprv oetrené náterom lepidla, ktoré nereaguje s olejovým náterom pod ním. Vyskúajte si
to pred pouitím na malom kúsku. Papier je
potrebné potrie tie pevným tapetovým
lepidlom. Vyvarujte sa pouitia plastových
(vinylových) a podobných vodovzdorných tapiet.

POZNÁMKY
Aquaseal Damp Block nezastaví rast presakovania, iba utesní povrch a zabráni znièeniu
náterov a dekorácií. Musí by nájdená
a odstránená skutoèná príèina problému
(presakovania).

Odstráòte vetku pinu a plesne (resp. liaje)
zo stien vhodným fungicídom (protiplesòovým
roztokom), opravte omietku alebo stierku, vytvorte èistý a hladký povrch. Aquaseal Damp
Block je úèinný iba na èistom povrchu.

Aquaseal Damp Block nevyriei problém
vlhkosti spôsobenej kondenzáciou. Nemal
by by pouívaný pod tlakom vody, alebo tam,
kde voda evidentne preráa. Nepouívajte
pod úrovòou zeme. O alternatívnych ochranných systémoch proti vlhkosti sa dozviete
viac u predajcu produktov Aquaseal.

Premieajte Aquaseal Damp Block pred a príleitostne aj poèas pouitia.

Nepokrývajte celé steny, pouívajte iba na
postihnuté miesta.

Nerieïte.

Pokrytie:
1 liter pokryje pribline 6 m2 v 1 vrstve.

Nanáajte tetcom na oblas presahujúcu
hranice súèasnej vlhkosti. Rozotierajte opatrne s oh¾adom na dobré pokrytie.
Zabezpeète dostatoèné odvetranie poèas nanáania. Otvorte okná a dvere.
Nechajte 24 hodín vyschnú prvú vrstvu, potom naneste druhú vrstvu pri minimálnom rozotieraní.

tetce môete oèisti vhodným roztokom na
èistenie, prípadne liehom.
Doporuèuje sa pouitie ochranných rukavíc.
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