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ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.

REV. 04 - 2020

OSNOVNI PREMAZI, IZRAVNALNE MASE IN DODATKI

REV. 04 - 2020

POSPEŠILO OPRIJEMA, UTRJEVALEC IN PROTIPRAŠNI PREMAZ
Osnovni premaz v vodni disperziji na osnovi silanske smole za vpojne površine ali nevpojne talne obloge (keramika, 
naravni kamen, leseni podi, ostanki vinilnih lepil), pred nanosom gladilnih ali samoizravnalnih mas na cementni osnovi. 
PAVILAST K32/S lahko uporabljamo tudi na cementnih estrihih kot protiprašni premaz pred lepljenjem z našimi 
dvokomponentnimi lepili ali lepili s silansko tehnologijo lepljenja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Enokomponentna  
 - Na vodni osnovi
 - Enostavno nanašanje
 - Primeren kot temeljni premaz za dvokomponentna lepila ali lepila s silansko tehnologijo lepljenja

PODROČJE UPORABE:
 - Klasični cementni estrihi
 - Anhidridni estrihi (kalcijev sulfat)
 - Ustrezno polirane keramične ali lesene talne obloge

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Na površinah, ki so podvržene stalnemu dvigovanju vlage in nimajo parne zapore.

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: modra tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C: 11 - 13 sekund
Suho: 34-37 %
Poraba: 100-200 g/m2 
Čas obdelave: 5–20 minut
Temperatura uporabe: od +15 do +25 °C 
Pripravljen za uporabo: po 1-3 dneh
Uporaba/orodje: valjček, čopič
Čiščenje orodja: voda, pri še svežem proizvodu 
Skladiščenje:  
pri temperaturi nad +5 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje: Ročke po 10 kg

Priporočila glede uporabe:

Ne uporabljamo v vlažnih prostorih
Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste
Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)

PRIPRAVA PODLAGE: 
Z ustreznim orodjem vedno preverimo vsebnost vlage v podlagi. Podlaga ne sme vsebovati vlage, mora biti trdna, brez krušljivih delcev, kot so 
omet, ostanki prahu, olj ali voskov.

NANOS: 
Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). Z valjčkom ali čopičem enakomerno nanesemo na podlago. Nanašamo tako, 
da preprečimo kopičenje proizvoda. Pred lepljenjem z našimi dvokomponentnimi lepili ali lepili s silansko tehnologijo lepljenja moramo vedno 
preveriti vsebnost vlage v estrihu, ker PAVILAST K32/S, ki je na vodni osnovi, lahko poveča njegovo stopnjo vlage. Najustreznejši pogoji 
za nanašanje so: temperatura okolja mora biti med 15 in 25 °C, relativna vlaga ne sme biti višja od 75 %. Vedno nosimo primerno osebno 
varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBE:
Proizvod PAVILAST K32/S je primeren tudi kot pospešilo oprijema za glajenje s PAVILAST R (na vpojnih površinah) oziroma ADECEM FIBER 
(na vpojnih in nevpojnih površinah).
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