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Úvod Enke Arctic Seal 1K LF se používá  na malých  plochách  jako  druh  nouzového 
utěsnění , pokud není možné z důvodu počasí  nebo z časových  důvodů realizovat 
řádné utěsnění v souladu s odbornými pravidly. Aby nedocházelo k dalším škodám 
způsobeným netěsnostmi, je bezpodmínečně nutné poškozenou oblast neprodleně 
utěsnit , aby  bylo  možné  poškození  řádně  utěsnit  později , až  to  povětrnostní 
podmínky dovolí. Toto je pouze dočasné utěsnění pro„mimořádné události“.

Enke

Plochy, které mají být utěsněny, musí být čisté, bez oleje a mastnoty a bez sněhu a 
ledu. Mírná povrchová  vlhkost  není problém . Odlupující  se, volné a drobivé  části, 
jakož  i zbytky  starých  nátěrů  atd. musí  být před  utěsněním  pomocí Arctic
Seal 1K LF odstraněny, hladké povrchy musí být předem vždy zdrsněny.

Zpracovatel je zodpovědný za posouzení stavu podkladu. Před zahájením prací se 
musí osobně přesvědčit o způsobilosti podkladu pro utěsnění.

Enke Arctic Seal 1K LF lze aplikovat  i na střechy , které nemají  sklon, takže tam, 
kde lze očekávat  stojatou vodu (např. oblasti  s častou změnou stavu vody, oblasti 
okapů, ploché střechy atd.).

V závislosti na teplotě a vlhkosti Enke Arctic Seal 1K LF vytváří velmi rychle povlak, 
takže  je zaručena  rychlá  ochrana  proti  dešti . Ani  mrholení , které  dopadne  na 
čerstvý  Enke  Arctic  Seal  1K LF  ihned  po  aplikaci , nemá  za  následek  žádné 
negativní ovlivnění. Při utěsňování zvláště obtížných oblastí (např. spár) se prosím 
předem obraťte na naše oddělení technického poradenství.

Velmi  důležité : Vysoká  bezpečnost  aplikace Enke Arctic Seal 1K LF , a to i za 
špatných povětrnostních podmínek, umožňuje aplikaci i při teplotách pod 0 °C.

Rada! Optimální rámcové podmínky pro zpracování Enke Arctic Seal 1K LF jsou 
konstantní teploty.

Zpracování Enke Arctic Seal 1K LF se snadno nanáší štětcem, stěrkou nebo špachtlí. 
Vzhledem k vyztužení vlákny může rychle docházet ke vzniku vzduchových kapes, 
bublin a hrbolků. Těm je nutné v maximální míře předejít. Vzpřímená vlákna je 
nutné také vyhladit, aby vznikl rovný a hladký povrch.

Důležité! Pokud  jsou  povětrnostní  podmínky  opět  dobré , je nutné  neprodlené  utěsnění  v 
souladu  s odbornými  pravidly , např. pomocí  produktů  Enkolan  Abdichtung  1K LF, 
Enkopur  nebo  Enkryl  včetně  polyflexní  vlísové  vložky . Za tímto  účelem  je nutné
Enke Arctic Seal 1K LF buď mechanicky odstranit, nebo pokud to není možné nebo 
příliš  drahé , povrch  důkladně  zdrsnit  ocelovým  kartáčem  nebo  hrubým  brusným 
papírem, aby byla odkryta vlákna na povrchu utěsnění.
Enke Arctic Seal 1K LF se nesmí v žádném případě ředit.

Spotřeba Celková  spotřeba  Enke Arctic Seal 1K LF je  přibližně  1,5–3,0 kg /m², ale  u 
nerovných, zvlněných nebo silně strukturovaných podkladů může být vyšší než 3,0 
kg/m2.
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Pokyny pro 
likvidaci

Bezpečnost při práci Je třeba dodržovat osobní bezpečnost při práci. Rovněž odkazujeme na naše 
bezpečnostní listy.
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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.




