Műszaki adatlap

SEAL TOP PRO
Polimer latex a cementhabarcsok szigetelésére, vízzáráshoz
Leírás
A SEAL TOP PRO egy polimer latex, mely
adalékanyagként használható arra, hogy a
cementhabarcsok tulajdonságait jelentősen
feljavítsa, a következő módokon:








Az alapfelülethez való tapadást növeli.
Javítja a rugalmasságot.
Jelentősen növeli a kopásállóságot.
A habarcsot vízzáróvá teszi (80m vízoszlop
nyomásig).
Megakadályozza a zsugorodást és megelőzi
a repedések kialakulását.
Növeli a friss keverék formálhatóságát,
vízzáró képességét és feldolgozhatóságát.
Növeli a vegyi és a kőolaj alapú anyagokkal
szembeni ellenállást.
Alkalmazási terület












Új és régi beton- vagy habarcsrétegek, nemnedvszívó felületek közötti tapadó-hídnak.
Vékony rétegű javítóhabarcsnak
Kopásálló, pormentes járófelület.
Vízzáró cementhabarcs, mely ellenáll a
víznyomásnak (80 m vízoszlop).
Nagy erősségű és teljesen vízzáró
vakolatokhoz.
Olyan habarcsokhoz, melyek ellenállnak
vegyi és kőolaj alapú anyagoknak.
Hőszigetelő táblák, csempék vagy más
burkolatok ragasztójának.
Adalékanyag a mész alapú festékek kopásés időjárás-ellenállóvátételéhez.
Terméskövek lerakásánál fugázónak.
A
padló-fal
találkozásánál
holker
készítéshez használt habarcsokhoz.
Műszaki adatok

Szín:

fehér

Viszkozitás:

500 mPa.s

Sűrűség:

0,96 kg/lit

Felhasználási javaslat
1. Alapfelület elkészítése
Az alapfelület por-, olaj-, zsír- vagy régi
vakolattól, festéktől vagy cementmaradványtól
mentes legyen, illetve a felváló részeket
távolítsuk el. Alaposan nedvesítsük be, de
ügyeljünk, hogy víztócsa ne keletkezzen.
2. Alkalmazás
A SEAL TOP PRO latexet a habarcs
keveréséhez használandó vízhez adjuk
hozzá. A SEAL TOP mennyiségi aránya a
keverővízhez 1:1-től 1:5-ig, a kívánt hatás és
a műszaki követelményektől függően.
A SEAL TOP PRO oldatot öntsük először a
keverőbe, a cement és az adalékanyagok
előtt, megakadályozva így a csomósodást.
Csomagolás
A SEAL TOP PRO terméket 1 kg-os, 5 kg-os
és 20 kg-os kannákban vagy 150 kg-os
hordóban lehet megvásárolni.
Tárolás
Lezárt, bontatlan csomagolásban, fagymentes
helyen minőségét megőrzi 18 hónapig.
Megjegyzések
A SEAL TOP PRO terméket használat előtt
alaposan meg kell keverni.
A SEAL TOP PRO-val javított habarcs
bedolgozási ideje kissé megnő.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

