PARALOID
PARALOID B72
akrylátová
akrylátová pryskyřice pro restaurování
Charakteristika
Akrylátová
pryskyřice
na
bázi
kopolymeru
etylmetakrylát -metylakrylát. Má následující přednosti:
• středně tvrdý, termoplastický, čistý akrylát
• snadné zpracování
• odolný proti UV záření
• po zaschnutí nelepivý
• nešpiní se
• odolává kyselým dešťům
• netvoří vedlejší produkty narušující stavební
materiál.
Použití
PARALOID B72 je možné použít ke zpevnění
přírodního kamene, omítek, dřeva apod. Je vhodný i
pro impregnaci a zpevnění nástěnných maleb a
obrazů, kde se používá jako základní impregnace a
konečný finiš. Dále se používá jako fixativ pro grafiky,
kresby křídové, uhlové a pastely, jako lepidlo na sklo a
keramiku, pro konsolidaci a konzervování dřeva.
Zpracování
Podle účelu použití a konkrétního materiálu se volí
koncentrace a použité rozpouštědlo .
Pro nerovnoměrně nasákavé podklady je lepší použít
nižší koncentraci a aplikaci opakovat. Roztok
PARALOIDu B72 se nanáší do nasycení, ve více
opakováních bez mezivyschnutí. Jakmile se roztok
vsákne a povrch se přestane lesknout, nanášení se
může opakovat. Na ošetřeném povrchu nesmí zůstat
nevsáknutý roztok, který by po vyschnutí vytvořil
lesklá místa.
Příklady aplikace:
Nástěnné malby - Pro konsolidování nástěnných
maleb fresco/seco, minerálních a vápenných barev,
zpevnění omítek apod. se doporučuje max. 5% roztok
v toluen/isopropanolu.
Obrazy - Pro zpevnění a konsolidování podkladu a
barevné vrstvy na plátně nebo na dřevě se doporučuje
5-10% roztok v toluenu nebo toluenu/isopropanolu.
Krakely mohou být opět přitlačeny pomocí nahřívací
špachtle. Jako základní fixáž může být PARALOID
B72 nanesen štětcem jako 10% roztok v
toluen/xylenu. Závěrečný finiš se nanáší ve stejné
koncentraci stříkací pistolí. Při nástřiku za vyšších
teplot je vhodné přidání 10% Shellsol A nebo PM
Cellosolve.
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Dřevo - pro konsolidaci jsou doporučeny 5-10%
roztoky v toluenu. Pro delší a hlubší penetraci, je
možný roztok v toluen/xylenu nebo toluen/Shellsol A.
Fixativ - pro kresby olůvkem, křídou, uhlem nebo
pastely je vhodný roztok 2-4% v toluen/isopropanolu.
Sklo a keramika – používá se rychle schnoucí 10%
roztok v acetonu nebo aceton/alkoholu. Jednotlivé
části se nejprve prosytí 10% roztokem, a pak se lepí
20-40% roztokem.
Balení

Granulát v PE obalu 0,5 kg, 5 kg.

Spotřeba
Závisí na způsobu aplikace a konzervovaném
materiálu, pro kámen obvykle v rozmezí 0,2-1,5 kg/m2
Technické parametry
vzhled
čirý granulát
teplota zeskelnení
40°C
bod měknutí
70°C
bod tavení
150°C
viskozita (40% roztok při 25°C) podle rozpoušt ědla
aceton
200 cps
toluen
600 cps
xylen
980 cps
Skladování
V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby
nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat
na slunci). NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie
Ekologie a bezpečnost práce
Při správném použití je PARALOID B72 (granulát)
nejedovatý a nepředstavuje významné zdravotní
riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a
ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní
hygienická pravidla.
Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,5
litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut
vodou. Ve vážnějších případech, zejména při
zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte
lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento
technický list nebo etiketu výrobku. Obaly jsou
recyklovatelné.
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.
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