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Védő impregnálószer betonfelületekhez olaj és víz ellen
Leírás
A PETROTEX-S oldószer alapú, akril-sziloxán termék a betonfelületek védőkezelésére.
A PETROTEX-S egy impregnáló emulzió, amely megvédi a felületet az olaj és a víz
felszívódásától. Nem képez fóliát, hanem behatol az anyagba. Ezért nem válik le, nem
reped, nem hámlik és nem kopik.
Jellemzők
 Erős víztaszító képessége védelmet biztosít a fagyás/olvadás okozta
károsodás, só kivirágzás ellen.
 Megakadályozza, hogy mikrobák (penész, alga, moha) telepedjenek meg a
felületen.
 Csökkenti a kapilláris úton történő vízfelszívó képességet.
 Biztosítja a jó olaj lepergetést és megkönnyíti annak eltávolítását.
 Kombinálható az Ideal Hard kéregerősítővel.
 Hatása hosszantartó erősen lúgos felületeken.
 UV álló.
Felhasználási területek:
A PETROTEX-S-t simított betonra és dekoratív padlókra használják, amelyek erős
igénybevételnek vannak kitéve, legyen az nagy forgalmi teher, illetve
gyalogosforgalomból vagy görgőkből adódó teher.
Alkalmazás
Előkészítés
Az alapnak tisztának és gyantától, kipárolgásgátlótól vagy más szennyeződéstől
mentesnek kell lennie.
Erősen savas vagy maró hatású mosószerek használata esetén a felületet IWNEUTRALIZE-vel kell semlegesíteni és alaposan át kell mosni.
Az új betonpadlók esetén a felhordás csak a padló 21 napos kora után kezdhető.
A nyomott beton technikával készült beton padlónak legalább 7-10 napot kell
szilárdulnia a felhordás előtt.
Felhordás
Használat előtt alaposan keverje össze a terméket. Hígítatlanul permetezze a
felületre a PETROTEX-S-t, közvetlenül a lezárt edényekből egy kompresszoros
szórópisztollyal, hengerrel vagy kefével.
Több vékony réteget vigyen fel a maximális telítettség eléréséig.
Oldószerrel tisztítsa a használt eszközöket.

Műszaki Adatlap
Műszaki adatok
Olvassa el a biztonsági adatlapot.
Anyagfelhasználás
A javasolt anyagfelhasználás beton felületen m2-enként:
Porózus felületeken vagy seprűzött felületen:
250-350 g / m²
"Helikopteres / Power Float" kész felületeken:
200-250 g / m²
Sima vagy az Ideal Hard-dal már kezelt sima felületeken: 150-200 g / m²
Csomagolás / tárolás / eltarthatóság
A PETROTEX-S felhasználásra kész állapotban van kiszerelve, 25 literes edényekben.
Eredeti, lezárt edényekben, hűvös és szellőztetett helyen, 4 ° C és 30 ° C közötti
hőmérsékleten 12 hónapig tárolható.
A tartályokat tartsa távol közvetlen napfénytől, esőtől és fagytól.
Használat után azonnal zárja le a nyitott edényeket.
Figyelmeztetések
Óvintézkedések
A PETROTEX-S nem alkalmazható, ha a levegő, a termék és / vagy a felület
hőmérséklete 4 ° C-nál alacsonyabb, vagy 35 ° C-nál magasabb. Kerülje az alkalmazást
erős szélben, nedves padlón, vagy ha a következő 8 órán belül eső várható.
A termék alkalmazása kissé sötétebbé teheti a felületet. Célszerű előzetesen
próbákat végezni.
A termék hatása az alkalmazás után 5-6 óra elteltével kezdődik, és 48 órán belül
befejeződik.
Olajjal, zsírral vagy festékkel való szennyeződés esetén a felületet IDEAL STRONG
mosószerrel lehet megtisztítani. Mechanikai tisztítás esetén újra kell a felületet
kezelni PETROTEX-S-sel.
Oldószerrel tisztítsa a használt eszközöket.
Használjon gumikesztyűt és védőszemüveget. Óvja az üveget, a műanyag
termékeket, a füvet és a növényeket a közvetett permetezéstől. Kerülje az
élelmiszerrel való érintkezést.
További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

FONTOS:
Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a
termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával
kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és
érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra
szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül
használó személyeknek vállalniuk kell minden járulékos kockázatot

