PP 45

MULTI PROTECT

Jednosložkový vrchní lak na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy
Technické údaje
Válečkem

Štětcem

Hustota:
Stupeň lesku:
Doba schnutí:
- základní nátěr:
- vrchní vrstva:
Konečné vytvrzení po:
Tepelná odolnost:
- pro transport:
- pro skladování:

1,04 g/cm3
polomat
cca 2 hod.
2–4 hod.
cca 3 dnech
od +6 °C do +30 °C
od +6 °C do +30 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (20 °C / 55 % rel. vlhkost
vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Vlastnosti
•
•
•
•
•

lehce zpracovatelný
pro normální a střední zatížení
okamžitě připravený k použití
rychlá doba schnutí
odolný vůči běžnému zatížení, vodě a chemikáliím

Spotřeba
Použití

Spotřeba (1 nátěr)

Pokrytí 1 l

Základní nátěr

cca 100 g/m²

cca 10 m²

Vrchní vrstva

cca 130 g/m²

cca 8–9 m²

Základní nátěr + vrchní vrstvy

min. 360 g/m²

Oblasti použití
Ceresit PP 45 Multi Protect je vhodný na parkety a dřevěné podlahy, zejména
na světlá dřeva (např. javor). Pro exotické dřeviny je vhodný pouze podmíněně,
tzn. jen při nepatrném obsahu oleje ve dřevě. Před aplikací doporučujeme provést
zkušební nátěr. Ceresit PP 45 Multi Protect lze použít i jako základní nátěr. K zintenzivnění přirozené barvy dřeva (např. dub) použijte nejprve základní lak Ceresit
PP 20. Je odolný vůči běžnému zatížení, vodě a chemikáliím. Ceresit PP 45 není
vhodný k aplikaci na lak Ceresit PP 70.
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Nepřehlédněte

Podklady musí být suché, čisté, bez zbytků čisticích prostředků. Ke konečnému
přebroušení použijte brusný papír o zrnitosti 100–120.

Práce provádějte při teplotách od +15 °C do +30 °C. Doba schnutí závisí na teplotě,
relativní vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se
vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a nesavých podkladech se prodlužuje. Zajistěte dobré větrání v místnosti, resp. cirkulaci
vzduchu (avšak zamezte průvanu).
V silně frekventovaných vstupních prostorech doporučujeme použít čisticí zóny, příp.
plstěnou ochranu pod stoly. U kolečkových židlí použijte vhodná kolečka a plastové
podložky. Kobercové podložky a plstěné běhouny nesmějí obsahovat změkčovadla.
Načatá balení pečlivě uzavřete a co nejdříve spotřebujte. Uchovávejte mimo dosah
dětí.

Zpracování
Před použitím Ceresit PP 45 řádně protřepejte. Pro lepší zpracování doporučujeme
přelít základní lak z originální nádoby do lakovací nádoby. Následně pokračujte
v aplikaci podle plánovaného způsobu použití výrobku Ceresit PP 45.
Základní nátěr:
Naneste Ceresit PP 45 nebo Ceresit PP 20 v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem
rovnoměrně na celý podklad. Spotřeba laku Ceresit PP 45 pro základní vrstvu je
min. 100 g/m². Po základním nátěru neprovádějte žádný mezibrus a pokračujte
po jeho úplném zaschnutí další krycí vrstvou.
Vrchní vrstva:
Naneste 2–3 vrstvy Ceresit PP 45 pomocí válečku v množství cca 130 g/m² na jeden nátěr. Mezibrus se provádí vždy pouze před poslední vrchní vrstvou.
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Příprava podkladu

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou
asi 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2
sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu
produktu.
Produkt je určen pro profesionální použití.

Celková spotřeba pro základní nátěr a vrchní vrstvy: min. 360 g/m².
Schnutí:
Doba schnutí základního nátěru je cca 2 hodiny. Doba schnutí vrchní vrstvy je cca
2–4 hodiny. Konečné plné namáhání (umístění nábytku, položení koberce) je možné cca 3 dnech. Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami nesmí přesáhnout 12 hodin, v opačném případě je nutno provést mezibrus. Běžně se však mezibrus provádí
vždy jen před poslední vrchní vrstvou.
Pro dosažení perfektního výsledku je třeba postupovat podle výše uvedeného návodu technického listu. Zároveň doporučujeme používat společně ověřené skladby produktů
dle systémových řešení Ceresit, která jsou navrhována pro společnou aplikaci produktů
Ceresit a je garantována kompatibilita při jejich společném použití. V případě použití
výrobku jiného výrobce než Henkel nelze garantovat vhodnost použití nebo dosažení
zamýšleného výsledku. Vzájemné použití produktů různých výrobců nelze otestovat
a z důvodu rozdílného chemického složení nelze ani vyloučit jejich vzájemnou nežádoucí interakci. Případné vzájemné použití si ověřte provedením vlastní zkoušky nebo jej
předem konzultujte s výrobcem.
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Likvidace odpadu
Produkt se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Balení
předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte
v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/
nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balení
5l plastový kanystr
Přepravní množství: 5 l – 128 kanystrů na paletě

Skladování
Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém a chladném
prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech. Chraňte před
mrazem!

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze
jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácejí všechny
dříve uveřejněné informace svoji platnost.
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