KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LN-4 Foundation
OPIS PRODUKTU KETZ® LN-4 to lepka, półciekła, czarna masa wykonana z elastycznych asfaltów i rozpuszczalników mineralnych.
ZASTOSOWANIE KETZ® LN-4 jest przeznaczony do wykonywania paroizolacji i hydroizolacji poniżej poziomu gruntu w miejscach,
gdzie woda gruntowa może powodować szkody lub wnikać do obniżonych pomieszczeń.
Zalety:
•
•
•
•
•
•

łatwy w aplikacji,
chroni metal przed korozją i rdzą,
wnika w i uszczelnia ściany ceglane i betonowe,
odporny na kwasy i zasady występujące w typowych stężeniach w glebie,
wodoszczelny,
elastyczny - nie twardnieje i nie pęka w normalnych warunkach użytkowania.

Przeznaczony na podłoża:
•
betonowe (zbiorniki, rury, fundamenty),
•
metalowe (zbiorniki, silosy, rury, konstrukcje wsporcze),
•
ceglane (fundamenty, murki).
Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną. Produkt przeznaczony do zastosowania na zewnątrz
budynków.
PRZYGOTOWANIE Podłoże oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń mogących powodować złą przyczepność lub hamować wnikanie
PODŁOŻA materiału, takie jak pył, ukruszony beton, zaolejenie konstrukcji metalowych. Podłoże musi być suche przed
aplikacją LN-4.
Ubytki, dziury, dylatacje i pęknięcia należy uzupełnić i uszczelnić materiałem KETZ ® MP-51, w przypadku pęknięć
i dylatacji dodatkowo stosując siatkę zbrojącą.
SPOSÓB UŻYCIA Materiał gotowy do użycia, nie należy go podgrzewać ani rozcieńczać. LN-4 można aplikować w dowolnej
temperaturze, jednakże przed użyciem w temperaturach poniżej 10°C należy przechować produkt w temperaturze
pokojowej przez 24 godziny w celu ułatwienia aplikacji.
Materiał nakładać pędzlem, szczotką lub agregatem natryskowym w zalecanej gramaturze tworząc jednolitą
powłokę.
ZUŻYCIE Podłoże betonowe: 2 warstwy po 0.4 - 0.5 dm3/m2
Podłoże ceglane: 2 warstwy po 0.6 - 0.8 dm3/m2
Podłoże metalowe: 2 warstwy po 0.25 - 0.4 dm3/m2
CZAS SCHNIĘCIA Co najmniej 8 godzin dla każdej warstwy.
W zależności od warunków atmosferycznych i grubości powłoki czas ten może ulec wydłużeniu.
Nie należy zasypywać wykopu lub nakładać kolejnych warstw przed upływem podanego czasu schnięcia.
Ustabilizowaną powłokę należy ochronić przed uszkodzeniem mechanicznym (np. za pomocą folii kubełkowej).
Najpóźniej w ciągu 10 dni po aplikacji, powłokę należy przykryć kolejnymi warstwami budowlanymi lub zasypać
ziemią.
CZYSZCZENIE Narzędzia czyścić bezpośrednio po zakończeniu prac rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym. Do czyszczenia skóry
stosować pastę BHP ze ścierniwem.

ŚRODKI Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo!
OSTROŻNOŚCI Zawiera: Rozpuszczalnik Stoddarda
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Inne środki ostrożności:
Produkt umiarkowanie łatwopalny - nie używać ani przechowywać w pobliżu płomieni, iskier lub gorąca. Nie jeść,
nie pić i nie palić tytoniu w czasie stosowania.
Szkodliwy lub śmiertelny jeśli połknięty. Drażniący dla oczu i skóry. Nie przykładać do oczu, skóry i ubrania. Nosić
okulary, rękawice i ubranie ochronne w trakcie użycia. Nie wdychać oparów lub zapachu. Używać tylko na zewnątrz
budynków. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
OPAKOWANIA Wiadro 18.927 dm3 = 5 galonów amerykańskich
PRZECHOWYWANIE Oryginalnie zamknięte, chronione przed wilgocią opakowania można przechowywać i transportować
I TRANSPORT w maksymalnie 4 warstwach. Opakowanie szczelnie zamknąć po każdym użyciu. Produkt zużyć w ciągu 7 dni
od otwarcia opakowania. Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych
ADR/RID.
DYSTRYBUTOR „KETZ“ S.C.
30-732 Kraków, ul. Płk. Stanisława Dąbka 8
tel./fax: 12 653 40 45
adres e-mail: ketz@ketz.pl
strona internetowa: www.ketz.pl
UWAGI Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na brak kontroli
nad sposobem użycia produktu producent gwarantuje tylko jakość produktu i jego zgodność ze specyfikacją.
Producent gwarantuje wymianę produktu tylko w przypadkach, w których udowodniono jego wadliwość w okresie
12 miesięcy od daty zakupu, przechowywanego i stosowanego zgodnie z kartą techniczną.
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