PŘÍPRAVA POVRCHU

ONE STEP BOND KOTE
Jednosložkový cementový systém
přípravy povrchu pro bazénové stěrky

One-Step Bond Kote je unikátní super polymer-modifikovaná jednosložková cementová
základová stěrka, která obsahuje technologii suché pryskyřice, eliminuje potřebu tekutých
přísad. One-Step Bond Kote je ideální podklad pro mechanické lepení bazénové stěrky
přes stávající betonové omítky nebo nové betonové povrchy.

VÝHODY:
• Vynikající přilnavost
• Eliminuje dlouhou přípravu
• Zabraňuje odlamování stěrky
• Šetří náklady na práci
• Bezproblémové zazimování
OMEZENÍ:
Všechny materiály a povrchy, které
mají být pokryty, by měly zůstat nad
4,4 °C, nebo nižší než 38 °C
nejméně 24 hodin před a 72 hodin
po nanesení. Neaplikujte za deště
nebo při extrémně vysoké vlhkosti ve
vzduchu. Bazénová stěrka by měla
být aplikována na One Step Bond
Kote nejpozději do 14 dnů. Po této
době musíte nátěr opakovat.
NEPOUŽÍVEJTE NÁTĚR PŘES
MALBU, VINYL A SKLOLAMINÁT.
BALENÍ:
One Step Bond Kote je balen
v 30 kg voděvzdorných pytlích.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

APLIKACE:

Zkontrolujte všechny povrchy na duté
oblasti a odstraňte odlepující se
materiály nebo stávající uvolňenou
stěrku. Řasy, plísně a houby musí být
odstraněny
chlórovým
roztokem.
Pokud tak neučiníte, bude to mít za
následek změnu barvy nové stěrky a
následné selhání/odlepení od povrchu
stěny nebo podlahy (delaminace).
Pokud je povrch nezvykle měkký,
pomalovaný, nebo se odlupuje a
odpadává, pak musí být povrch silně
zbroušen nebo očištěn tlakovou vodou
nebo pískováním. Po odstranění
nečistot pečlivě všechny povrchy
omyjte vodou. Vodu odčerpejte z
bazénu. Poznámka: Věnujte zvláštní
pozornost bazénům které jsou pod
hladinou podzemní vody ohledně
jejich těsnosti.

Pro zkontrolování správné konzistence
základové stěrky použijte jakoukoli
svislou stěnu. Jakmile je One Step
Bond Kote je smíchaný tak aby po
stěně nestékal a dal se válečkem
nanášet, ihned naneste smíchaný
materiál na povrch. Nechte nanesený
materiál stát přibližně jednu minutu a
pak válečkem znovu po naneseném
povrchu přejeďte. Pokračujte v tomto
procesu po celém bazénovém povrchu
včetně dna tak, aby byla všude
nanesena stejná tloušťka a aby
neprosvítal betonový povrch bazénu
přes nanesenou vrstvu One Step Bond
Kote.

MÍCHÁNÍ:
Na jeden pytel One Step Bond Kote
by mělo být použito přibližně 5.7 až
6.1 litrů čisté pitné vody. Pomalu
přidávejte prášek do vody a
pokračujte v míchání po dobu 2 až 4
minut, dokud směs nemá konzistenci
hladkého těstíčka. Nechte směs stát
po dobu 5 minut a pak před
nanášením důkladně promíchejte.

SCHNUTÍ:
Minimální čas schnutí je dosáhnut po 6
hodinách. Doba schnutí se může lišit v
závislosti na atmosférických
podmínkách. Pro dosažení nejlepších
výsledků vyčkejte 24 hodin před
nanesení bazénové stěrky.
NANÁŠENÍ STĚRKY:
Lehce posříkejte připravený a suchý
One Step Bond Kote čistou vodou kvůli
hydrataci povrchu. Ujistěte se, že na
povrchu nejsou žádné nečistoty. Pak
aplikujte bazénovou stěrku.
POKRYTÍ:
Jeden 30 kg pytel pokryje 18 až 23
čtverečních metrů plochy.

1

2

3

ČIŠTĚNÍ:

Ruce, nástroje a nádoby očistitě teplou
mýdlovou vodou.

