PLACEO SEAL

Tekuté tvrdidlo a vyzrávací prostředek

APLIKACE:
- Připraven k přímému použití, neřeďte
- Před použitím důkladně promíchejte
- Aplikaci doporučejeme provést pomocí
průmyslových rozprašovačů
- Přípravek naneste rovnoměrně, zamezte
nadměrné aplikaci.
- Teplota při nanášení: +5 - 30°C.

Stručný popis
PLACEO SEAL reaguje se silikátovou složkou v
čerstvě položeném betonu v interiérech nebo
exteriérech a vytváří tak tvrdý povrch. PLACEO
SEAL vytvrzuje a výsledkem je trvalý uzavírací
nátěr.

Fyzikální vlastnosti
Draselná sůl kyseliny salicylové
Hustota:

1.0 +/- 0.05

pH:
Suchý extrakt:
Krytí:

9/10
17 % by weight
5 to 10 sqm/liter

DOBA SCHNUTÍ:
V závislosti na klimatických podmínkách a použití.
Obecně vyschne během 2 hodin.
Před uvedením do provozu zajistěte minimálně 24 hodin.

Balení

Nehořlavý

Kanystr 20 litrů
Barel 200 litrů
Kontejner 1000 litrů

Použití

Skladování

Betonové podlahové desky, chodníky, příjezdové cesty.
Na betonové povrchy ošetřené PLACEO SEAL lze
nanášet další vrstvy.

Trvanlivost PLACEO SEAL v neotevřených nádobách
je průměrně 1 rok. Chraňte před mrazem.

0.1 to 0.5 liter/sqm

Informace k aplikaci
CURING:
PLACEO SEAL by měl být nanášen na nově položený
beton, jakmile se povrchová voda vypaří a beton je
dokončený.

Zdravotní rizika
Bezpečnostní list je k dispozici na požádání.

ODOLNOST VŮČI PRACHU:
PLACEO SEAL může být také použit jako tvrdidlo cca
28 dní po pokládce betonu (povrch důkladně umyjte a
pomocí speciálních prostředdků na podlahy a
opláchněte).
Aplikujte PLACEO SEAL na barevný beton již po 28
dnech.
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VÝSLEDKY OŠETŘENÍ:
Uzavřený beton na celou dobu jeho používání.
Zamezí zvětrávání a vylučování alkálií a vápna.

Note :

Whilst all reasonable care is taken in compiliing technical data on company’s products,
all recommendations or sugge-stionsregarding the use of such products are made without
guarantee since the conditions of use are beyond the control of the company. It is the
customer’s responsibility to satisfy himself that each product is fit for the purpose for which
he intends to use it and that the actual conditions of use are suitable.
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