Импрегнатор на основата на разтворители

Описание на продукта

Технически характеристики

Roc Cure е импрегнатор на основата на разтворители,
специално разработен за защита на бетонни
индустриални подове.
Формулата на Roc Cure позволява и подпомага хомогенния
процес на хидратация на бетона през първите 28 дни, за да
се позволи на повърхността да набере максималната
възможна якост.
Предимства
• Подобрява процеса на хидратация на бетона
• Подобрява визията на повърхността
• Предотвратява прахоотделянето
• Намалява появата на пукнатини от съсъхване в ранния
стадий на зреене на бетона
Приложения
• Върху бетон
• Импрегнатор за бетонни подове, обработени с
повърхностни втвърдители

Цвят:
Плътност:
Точка на искрене:
Точка на замръзване:
Покритие:
Дълбочина на импрегниране:

прозрачен
0,82 ± 0,04
> 33°C
неприложимо
2
5 до 8 м / литър/слой
клас II съгл.EN 1504-2

Roc Cure е прозрачен разтвор и се нанася чрез
разпръскване върху прясно положен бетон и основи на
базата на хидравлично свързващ материал (цимент).
Опаковка и съхранение
20 л, 200 л или 1000 л разфасовки.
При съхраняване на закрито и сухо място срокът на
съхранение е 1 година.
Разходна норма
Roc Cure се полага с разходна норма 100-150 гр/м2. Roc
Cure трябва да се полага равномерно върху повърхността и
не трябва да бъде разреждан.
Мерки за безопасност
Препоръчително е носенето на ръкавици, маска и защитни
очила, както при всички продукти на основата на смоли.
Избягвайте вдишването и контакт с очите, кожата и устата.
Използвайте само на добре вентилирани места, където
пушенето е забранено. Случайни разливи по кожата или в
очите трябва незабавно да бъдат изплакнати с вода.
Информационните листове за безопасност са
налични при поискване.

Начин на полагане
Полагане върху бетон/хидравлично свързващ материал
Бетонни плочи, повърхностни втвърдители и/или
хидравлично свързващи материали трябва да бъдат
положени преди разпръскването на Roc Cure. Излишната
вода по повърхността трябва да бъде премахната преди
полагането на импрегнатора.
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Полагане на Roc cure
• Защитният импрегнатор Roc Cure трябва да бъде полаган
веднага след финалната машинна обработка на
повърхността. Нанася се чрез разпръскване под ниско
налягане равномерно върху цялата повърхност на пода.
• От изключителна важност е импрегнаторът да бъде пропит
добре в повърхността преди подът да бъде отворен за
експлоатация.
Следните срокове трябва да бъдат спазвани:
Пешеходен трафик - след 7 дни
Лек трафик - след 14 дни
Пълно натоварване /мотокар/ - след 28 дни
Указания за поддръжка на подове, обработени с материал
на Rocland са на разположение при поискване.

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.

