Intaktin
Speciální přípravek k ošetřování a ochraně míchaček a autodomíchávačů
Vlastnosti produktu
• zamezuje ulpívání betonu na stěnách a lopatkách
• okamžitě použitelný
• snadné a rychlé očištění strojů vodou
• minimalizuje nutnost mechanického čištění
• prodlužuje životnost strojů
• chrání proti korozi
• neobsahuje nebezpečné látky
Oblasti použití
• ochrana a ošetření :
- autodomíchávačů
- míchaček
- finišerů
• uvolňuje zarezlé závity
Pokyny pro zpracování
Intaktin je dodáván k okamžitému použití. Nanáší se
štětcem nebo nástřikem v dostatečné vrstvě.
Zabraňuje ulpívání betonu na stěnách, v rozích a na
lopatkách strojů, a tím výrazně usnadňuje jejích
čištění. Rovněž chrání ošetřené plochy proti korozi.
Před nanesením Intaktinu je nutné zbavit ošetřované
plochy zbytků betonu a malt. K tomuto účelu je
vhodný výrobek Donnitil 3 X.
Ošetřované plochy musí být suché.

Při teplotách pod 0 oC se mění viskozita a vlastnost
materiálu. Optimální teplota pro použití Intaktinu je
od +5oC do 35 oC.
Při teplotách pod 0 oC se mění viskozita a vlastnost
materiálu. Optimální teplota pro použití Intaktinu je
od +5oC do 35 oC.
Stroje lze bezprostředně po ošetření používat. Pro
dobrou ochranu a konzervaci je třeba ošetření
obnovovat.
Intaktin nemá při správném použití negativní vliv na
vlastnosti betonů nebo malt. Plochy pravidelně
ošetřované Intaktinem lze velmi snadno čistit vodou a
to
především
ostřikem
hadicí.
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Technické vlastnosti Intaktin
Vlastnost
Hustota

Měrná jednotka
g/cm3

Hodnota
cca 0,85

Poznámka
-

Spotřeba

ml/m2

cca 40 - 50

dle velikosti plochy

Bod vzplanutí

oC

 110

-

Ostatní data Intaktin
Vlastní dozor

DIN EN ISO 9001

Báze

minerální olej s additivem

Barva

světlehnědá

Forma

tekutá
30 l kanytr
200 l plastový sud
1000 l kontejner – vratný obal

Forma dodávky

Všeobecné informace
Uskladnění
Odstranění obalu

dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením,
maximální doba skladování je 12 měsíců
Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili
a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených.
Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

20070713/REV-RP/T-KJ

Bezpečnostní pokyny
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je
třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto
údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás
závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.
Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána.
Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.
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