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DESCRIERE:
Peneplug este un material cu intarire rapida proiectat pt a oprii scurgerile de apa active si
patrunderea umezelii .
RECOMANDAT PENTRU:
Peneplug poate fi folosit intern sau extern ca mortar tampon hidroizolant sau unde este necesara o
stopare rapida si puternica a scurgerii apei.
♦ Opreste scurgerile active de apa
♦ Sigileaza imbinarile care curg, goluri, crapaturi
Peneplug poate fi folosit la urmatoarele substraturi:
♦ Beton
♦ Zidărie
♦ Ceramică
♦ Piatra
AVANTAJE
♦ Opeste curgerile de apa
♦ Se seteaza in aprox. 30 secunde dupa amestecare
♦ Durabil
♦ Poate fi folosit sub apa
♦ Poate fi folosit cu apa sau uscat
♦ Usor de aplicat
♦ Ambalat in recipiente usor de utiizat
AMBALARE
Acest produs poate fi achizitionat in saci de 18 kg sau galeti de 25 kg
DEPOZITARE
Daca este tinut in loc uscat nedeschis in ambalajul original nedeteriorat termenul de valabilitate este
de 12 luni
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Pregatirea suprafetei:
Substratul trebuie sa fie curat si cu suprafata necontaminata
Amestecarea:
Timpul de setare este dependent de cantitatea de apa folosita la amestec. Raportul standard de
amestec la 20°C este de 1kg Peneplug la approx. 0.25 l de apa.
Peneplug trebuie adaugat la apa si amestecat rapid. Amestecati in jur de 15 secunde. Daca e frig,
folositi apa calduta, la temperaturi ridicate folositi apa rece.
Aplicare:
Pentru a evita risipa numai cantitati mici de Peneplug trebuiesc amestecate.
Dupa amestecare aplicati Peneplug imediat.
Materialul trebuie format si impins in locul scurgerii. Lucrati materialul in zona si tineti apasat aprox.
30 secunde. (Folositi manusi de cauciuc )
Pastrati presiunea fara a deranja materialul, pana la fixare. Aplicati presiune cat puteti., tapand cu o
bucata de lemn, si un ciocan.
Dupa ce scurgerea a fost oprita, umpleti cu Penecrete Mortar. Eliminati excesul de material. Dupa ce
umeziti usor, aplicati acoperirea de impermeabilizare normala cu Penetron.
In anumite conditii, Peneplug poate fi aplicat ca praf. Aplicati si presati direct pe scurgere 30-60
secunde.
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DATE TEHNICE
Agregare: Pudra
Culoare Gri
Densitate aprox 1.2 kg/l
Temperatura de aplicare -1°C to 25°C
Timp de aplicare aprox. 30 secunde ( dupa amestecare )

SANATATE SI SIGURANTA
Penetron contine ciment. Irita ochii si pielea. Pastrati-l departe de accesul copiilor. Evitati contactul cu
pielea si ochii. Stergeti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului. Folositi mănuşi adecvate. Pentru
informatii suplimentare, consultati datele de siguranta materialului.
TINETI-L DEPARTE DE COPII

GARANTIE:
ICS/Penetron International Ltd. garanteaza faptul produsele fabricate nu vor avea defecte si se vor
conforma standardelor si vor contine toate componentele în proportie adecvata. În cazul în care
oricare dintre produse este deficient, responsabilitatea ICS/Penetron International Ltd. se va limita la
înlocuirea materialului ce se dovedeste a fi defect. ICS/Penetron International Ltd. nu va fi
responsabila în nici un caz de defectele întamplatoare sau indirecte.
ICS/Penetron International Ltd. NU OFERA NICI O GARANTIE ÎN CEEA CE PRIVESTE
COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANtIE
ÎNLOCUIESTE ORICE ALTE GARANTII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie sa
constate daca produsul este potrivit necesitătilor proprii si sa îsi asume toate riscurile si
responsabilitatea aferenta.
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