SANITILE®
Vysoko-účinný jednozložkový náterový systém pre použitie na miestach, kde sa vyžaduje
dodržovanie prísnych hygienických podmienok
SANITILE ® je vysokoúčinný hygienický náter s vysokým leskom vhodný na použitie na stenu a strop s
30 ročnou tradíciou výhodne používaný v prípade potreby dlhodobej ochrany povrchu pri nízkych nákladoch,
kde sa nevyžaduje použitie špeciálnej techniky. Použitím SANITILE® sa dosahuje dlhodobá ochrana proti
pliesňam a sneti.
Výhody
. jednozložkový systém
. kompletný náterový systém pre rôzne použitia a rôzne materiály
. ľahká údržba lesklého povrchu
. nepriepustný voči neagresívnym kvapalinám
. SANITILE® ILT sa môže používať na vyhladzovanie nerovností a prasklín na povrchu
. lacná alternatíva nových obkladačiek
. používa sa ako fungicíd a baktericíd
. ľahká a rýchla inštalácia
. dlhá a úspešná tradícia viac než 25 rokov
. Sanitile® System nie je toxický
. odolnosť proti zriedeným alkáliám, zriedeným kyselinám a plesneniu
. nízka hladina pachu pri aplikácii
. možnosť nanášania štetcom, mohérovým valčekom alebo vzduchoprázdnym prístrojom
SANITILE® Systém:
Sanitile® ILT Systém
1.
2.
3.
4.
5.

Tehly
Sanitile ®
Sanitile ®
Sanitile ®
Sanitile ®

ILT – vyrovnávacia malta
Concrete Primer - penetrácia
Base – základná vrstva
High Gloss – hygienický odolná lesklá glazúra

Sanitile ® High Gloss System
1.
2.
3.
4.

Murivo
Sanitile ® Concrete Primer
Sanitile ® Base
Sanitile ® High Gloss
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Sanitile ® renovácia obkladačiek
1.
2.
3.
4.

Obkladačky
Sanitile ® Super Primer - penetrácia
Sanitile ® Base
Sanitile ® High Gloss

Sanitile ® sa môže nanášať na nasledovné materiály: stena z tehál, čerstvý a starý betón, drevotriesková
doska, omietka, sadrová doska, betónový blok, kov, cementový poter, keramické obkladačky.
Aplikačné možnosti
SANITILE ® sa používa tam, kde sa vyžaduje vysoká úroveň hygieny
. jatky
. pivovary
. mliekarne
. potravinárske závody
. závodné kuchyne
. chladiarne
. keramické obkladačky vo všeobecnosti
. farmaceutické podniky
. laboratóriá
. nemocnice
. toalety
. verejné umyvárne a sprchy
. bazény
. šatne
. športové areály
. školy
SANITILE® SYSTEM
SANITILE® ILT :
Cementová kompozícia a disperzia akrylového polyméru. SANITILE® ILT sa používa na prípravu hladkého
povrchu pred nanášaním produktov Primer, Base a SANITILE® High Gloss.
SANITILE® CONCRETE PRIMER :
Základný náter na báze akrylového rozpúšťadla na čerstvý betón (< 8 mesiacov), betónový blok a
SANITILE® ILT pred aplikáciou SANITILE® Base a SANITILE® High Gloss.
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SANITILE® METAL PRIMER :
Alkydový polyuretánový základný náter na čisté kovové povrchy pred aplikáciou SANITILE ® Base a
SANITILE® High Gloss.
SANITILE® SUPER PRIMER :
Jedinečný dvojzložkový epoxidový základný náter, ktorý viaže SANITILE® System ku všetkým druhom
lesklých povrchov vrátane vysokolesklých keramických obkladačiek.
SANITILE® BASE :
Jednozložkový základný náter (Base Coat) použitý pred nanášaním SANITILE® High Gloss.
SANITILE® HIGH GLOSS :
Jednozložkový vysokolesklý vrchný náter (High Gloss) s aditívami proti plesní. Štandardná farba je biela, ale
je možnosť nanášať farbu na materiál lokálne použitím aplikátora.
SANITILE® 550 FORTIFIER
Aditívum do Sanitil ® High Gloss na zosilnenie chemických a mechanických vlastností.

SANITILE ®
Fyzikálne vlastnosti

Technické parametre
Sanitile®
ILT

Sanitile®
Sanitile®
Sanitile®
Sanitile®
Concrete
Super
Base
High Gloss
Primer
Primer
============================================================================
Teplota pri natieraní
+8 až +30 °C +8 až +30 °C +10 až +30 °C +8 až +30 °C
+8 až +30 °C
Prevádzková teplota -30 až +60 °C -30 až +60 °C -30 až + 35 °C -30 až +60 °C -30 až +60 °C
Doba sušenia (+20 °C) 8 – 12 h
±4h
±4–7h
±4–8h
±4–8h
Úplne vytvrdený
3 dní
24 h
7 dní
7 dní
7 dní
Spotreba/náter
± 1,5 kg/m2
± 0,10-0,15 l/m2 ± 0,025 l/m2 ± 0,15-0,25 l/m2 ±0,10-0,20 l/m2
Teplota vzplanutia
41 °C
> 200 °C
> 36 °C
> 36 °C
Rozpúšťadlo
mierne voňavé
voda
bez vône
bez vône
Hustota
asi 0,83
asi 1,5
asi 1,5
asi 1,2
Farba
biela
bezfarebná
biela
biela
biela

Technické informácie:
Ďaľšie technické informácie sú uvedené na naších stranách s technickými údajmi pre všetky produkty
systému Sanitile ® System.
Chemická odolnosť systemu Sanitile ® System:
Údaje o chemickej odolnosti produktov Sanitile High Gloss so Sanitile High 550 Fortifier alebo bez Sanitile
550 Fortifier sú uvedené v tabuľkách, ktoré poskytneme na požiadanie.
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Pokyny na nanášanie / spotreba :
Podrobné informácie sú uvedené v naších pokynoch na nanášanie.
Balenie :
Sanitile ® Base : 5 a 20 l
Sanitile ® Concrete Primer: 5 a 10 l
Sanitile ® Super Primer: 5 l
Sanitile ® High Gloss: 5 a 20 l
Sanitile ® 550 Fortifier: 0,35 a 1,4 l
Sanitile ® Thinner: 5 a 20 l
Sanitile ® ILT System: kvapalina 23 l / práškový 3x40 kg
Sanitile ® Metal Primer: 18,9 l
Záruka
RPM/Belgium N. V. a Alteco Technik GmbH zaručujú, že všetky dodané produkty sú bezvadné a že vymenia
tovar, ktorý sa preukáže ako vadný na bezvadný tovar. Uvedené informácie zodpovedajú naším súčasným
poznatkom. Kupujúci je zodpovedný za overovanie vhodnosti produktov na vlastné účely vykonaním
vlastných skúšok.
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