Течен втвърдител и течна мембрана
за бетонни плочи и подове
Описание на продукта

Технически характеристики

Placeo Seal реагира със “свободния варовик” в
новоположения интериорен или екстериорен бетон,
придавайки по този начин здравина на повърхността.
Продуктът не съдържа парафини, смоли или киселини.
Употреба
• Бетонни подове, алеи, тротоари
• Бетонни повърхности, третирани с Placeo Seal могат да
приемат последващи покрития

Калиева сол на салицилова киселина
Плътност:
PH
Съдържание на твърди частици

1 ± 0,05
9/10
17%

Опаковка и съхранение
20 л, 200 л и 1000 л разфасовки.
Срокът на годност на Placeo Seal е 1 година в оригинална,
неразпечатана опаковка. Да се съхранява на закрито и да
се пази от замръзване.
Разходна норма
Placeo Seal се полага с разходна норма от приблизително
2
0,07 - 0,10 л/м .
Мерки за безопасност
Информационните листове за безопасност са налични при
поискване.

Начин на полагане
Бетон:
Placeo Seal може да бъде полаган върху новоположен
бетон, след като повърхностната вода се изпари и се
приключи с финишната обработка.
Placeo Seal може да бъде нанасян като втвърдител
приблизително 28 дни след полагането на бетона (преди
полагането на продукта бетонът да се почисти напълно чрез
използването на специални продукти за подове,
включително и финално измиване с вода).
ПОЛАГАНЕ:
Продуктът е готов за употреба. Да не се разрежда.
Продуктът трябва да се разбърка добре преди употреба.
Препоръчително е полагането да се извършва чрез
разпръскване с машина под ниско налягане. Материалът
трябва да се полага равномерно без да се допуска
предозиране/наслагване.
Температура на полагане: от + 5°C до + 30°C.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ:
В зависимост от атмосферните условия и употребата
обикновено изсъхва след 2 часа. Осигурете минимум 24
часа преди да отворите повърхността за преминаващ
трафик.
Официален представител за България:
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При взети всички необходими мерки за съответствие на продуктите с техническите данни, всички препоръки и предложения във връзка с използването на тези продукти се правят
без гаранция, тъй като условията на полагане и употреба са извън контрола на нашата компания. Клиентът остава отговорен относно преценката за пригодността на всеки един
продукт към изискванията на отделния проект и реалните условия на употреба.

