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INFORMACJA TECHNICZNA
RLeu Gum

 

Zastygająca po nałożeniu, przyczepna płynna folia 
ochronna do czasowej osłony elementów 
budowlanych 

Opis produktu: 
LEU GUM jest preparatem szybko tworzącym błonę, który 
może być łatwo zerwany z podłoża jak zwykła folia 
ochronna. 

LEU GUM chroni skutecznie przed strumieniami wody, 
kwasami, ługami i innymi chemikaliami oraz przed kurzem, 
zabrudzeniem farbą lub tynkiem. Nadaje się na większość 
nie korodujących podłoży, jest przyczepna na podłożach 
porowatych i wilgotnych. 

Obszary zastosowań: 
LEU GUM może być użyty do zabezpieczania powierzchni 
lub – w  połączeniu z konwencjonalną folią malarską – jako 
zamiennik dla 2-stronnej taśmy klejącej tam, gdzie zwykłe 
taśmy nie mają przyczepności do podłoża (np. tynk, cegła, 
lub kamień). LEU GUM jest przydatny w nast. dziedzinach: 

 mycie elewacji 
 roboty ślusarskie (z wyjątkiem miedzi) 
 roboty malarskie i lakiernicze (również w kabinach 

malarskich) 
 roboty ogólnobudowlane 
 wprawianie okien i drzwi 
 zabezpieczanie wykładzin dywanowych (wykładziny nie 

chłonące wody) 

Nie nadaje się do świeżych lakierów i do miedzi. 

Sposób użycia: 
Powierzchnie przewidziane do osłony folią powinny być 
suche i odtłuszczone. FOLIĘ W PŁYNIE przed użyciem 
należy dobrze wymieszać. 

FOLIĘ W PŁYNIE nanosi się pędzlem lub wałkiem bez 
rozcieńczania tak, by utworzyła się dostatecznie gruba 
błona. 

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani 
do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł 
dot. ścieków! 
Temp. pracy: od +5 do +30ºC (optymalna: +20 do 25ºC) 
Zużycie: zwykle ok. 150 g/m2 

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. 
Znakowanie: nie podlega. 

Dane techniczne: 
Składniki: dyspersja kauczuku, amoniak (<1%), KOH (<1%) 
Gęstość: ok. 950 g/l 
Wygląd: mleczna/różowa pasta 
Zapach: charakterystyczny dla amoniaku 
Czynnik pH: 8,5 
Zawartość substancji czynnych: 62% 
LEU GUM nie jest odporny na promieniowanie UV. Trwałość 
powłoki na zewnątrz – 2-3 tygodnie; po upływie tego czasu 
usunięcie błony z porowatych podłoży będzie utrudnione. 

Składowanie: 
Składować w miejscach suchych i chłodnych. Produkt jest 
wrażliwy na mróz. Trwałość w zamkniętym oryginalnym 
opakowaniu – 6 miesięcy. 

Wskazania dodatkowe: 
Klasa ADR: nie podlega Kod odpadu: 070208 
Nr rozpoznawczy: nie podlega UN-Nr: nie podlega 

Produkt słabo zagraża wodzie. 
Czyszczenie narzędzi i opakowań: wodą (do pędzli i rolek: 
woda zimna ew. letnia; gorąca woda powoduje momentalne 
wiązanie folii). 

Usuwanie: Resztki produktu i nie oczyszczone opakowanie 
stanowi odpad specjalny, Opakowania oczyszczone 
traktować jak odpad komunalny. 


