
Enke Arctic Seal 1K LF
P o p i s   p r o d u k t u

: PUR – Prepolymery
: tekutina, tixotropní, vyztužená vlákny
: šedé
: přibližně 1,27 g/cm3 při 20°C
: přibližně 1 h při 20 °C a min. 60% rel. vl.

cca 1,5- 3,0 kg/m2

Krátký popis Bezešvý, vysoce elastický, vodotěsný těsnicí systém s vlákny bez rozpouštědel, 
odolný proti povětrnostním vlivům, pro rychlé nouzové opravy na střešních 
plochách, balkonech, terasách, napojeních a prostupech ve venkovním prostoru. 
Vhodný nejen pro betonové podklady, potěry, asfaltové střechy, ale také pro fólie 
a kovové střechy, zejména v oblastech, kde se může po dlouhou dobu vyskytovat 
stojatá voda, např. okapy nebo zóny pro výměnu vody. Lze jej také bez problémů 
aplikován na mírně vlhké podklady, proto je ideální pro rychlé a cílené odstranění 
netěsností na určitou dobu, dokud povětrnostní podmínky neumožní řádné 
utěsnění v souladu s odbornými pravidly s vlísovou vložkou. Enke Arctic Seal 1K 
LF lze použít i při teplotách pod 0 °C. Povrch však musí být bez sněhu a ledu.

Enke Arctic Seal 1K LF je jednosložková formulace odolná proti povětrnostním 
vlivům na bázi vysoce kvalitních PUR prepolymerů s výztuží z vysoce kvalitních 
plastových vláken.

Enke Arctic Seal 1K LF samovolně vulkanizuje se vzdušnou vlhkostí a má velmi 
dobrou přilnavost ke střešním povrchům staveb. Dobrá propustnost pro vodní 
páru umožňuje v průběhu času vyschnutí stávající zbytkové vlhkosti. Díky 
schopnosti vytvrzování vlhkostí je také zaručena rychlá ochrana proti dešti.

Zpracování probíhá zastudena štětcem, stěrkou nebo špachtlí. Další podrobnosti 
o zpracování naleznete v našich samostatných a podrobných pokynech ke 
zpracování.

Složení

Vlastnosti

Zpracování

Technické údaje Báze
Forma dodání
Barevné odstíny
Hustota
Doba tvorby povlaku

Spotřeba

Forma dodání 3,6 kg nádoba / 330 g PE kartuše

Skladování na chladném a suchém místě ve vzduchotěsně uzavřených originálních nádobách

Stabilita 
při skladování minimálně 6 měsíců v neotevřených originálních nádobách
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Pokyny pro likvidaci Nádoby musí být vzhledem k řádné likvidaci po použití ihned zcela vyprázdněny
(bez kapek a tmelů). Zbytky vyprázdněných plechových nádob mohou být použity 
pro proces recyklace plechových obalů (KBS). Sběrná místa sdělí firma ENKE 
nebo je lze nalézt na internetových stránkách www.kbs-recycling.de. Nevytvrdlé 
části a větší zbytky produktů v nádobách musí být odstraněny zpracovatelem na 
vlastní náklady, protože se jedná o zvláštní odpad.

Všechny údaje na tomto tiskopisu odpovídají dnešnímu stavu našich technických poznatků a poznatků z praxe a představují pouze 
obecné  směrnice . Mnohostrannost  možných  vlivů  na zpracování  a použití  nezbavují  zpracovatele  povinnosti  přesvědčit  se o 
vhodnosti použití našich produktů pro daný konkrétní případ pomocí vlastních zkoušek a testů. 
Při sanaci  neznámých  nebo netypických  podkladů  je nutná předchozí  konzultace  s výrobcem . Pokud správné  zpracování  našich 
produktů  nepodléhá  kontrole  z naší strany, lze ručit pouze za bezvadný  materiál . Ručení  za nesprávné  zpracování  a následkem 
toho vzniklé škody je tedy v každém případě vyloučeno. Právně závazné zajištění určitých vlastností  nebo vhodnost pro konkrétní 
účel použití nemůže být z tohoto odvozeno. Případná ochranná práva třetích stran nebo stávající zákonné předpisy a určení musí 
dodržet zpracovatel . Eventuální  ústní údaje našich pracovníků , které jsou v rozporu s předloženým  návodem na zpracování , jsou 
bez písemného  potvrzení  ze strany ENKE-WERK neplatné.  Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, zaniká záruka na materiál . 
Použití , která spadají  mimo rozsah doporučení  tohoto návodu na zpracování  a nebyly předem konzultovány  s výrobcem, jsou na 
vlastní  odpovědnosti  zpracovatele . Případné  vzniklé  škody v takových  případech  jsou vyloučeny  z naší záruky . Vydáním  tohoto 
prohlášení o vlastnostech se stávají všechny dříve vydané materiály neplatnými.
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