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PIELĘGNATOR NA NOWE PODŁOŻA BETONOWE
OPIS PRODUKTU
FLOSIL jest pielęgnatorem „folią w płynie” na bazie
rozpuszczalnikowej dyspersji żywicy akrylowej. Jest to bezbarwna ciecz, o silnym zapachu, która po
wyschnięciu daje cienką, bezbarwną powłokę na powierzchni betonu - membranę pielęgnacyjną. Jest
produktem gotowym do użycia.
ZASTOSOWANIE
FLOSIL stosuje się na każdą nowo wylaną płytę betonową
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Z uwagi na intensywny zapach zalecany jest do stosowania
w pomieszczeniach otwartych lub takich, w których intensywny zapach nie jest ograniczeniem.
Charakterystyczny zapach utrzymuje się tylko do czasu utwardzenia się powłoki.
ZALETY
Precyzyjna, dokładna i prosta aplikacja poprzez natrysk
Ograniczenie pęknięć, pylenia betonu, powierzchniowe wzmocnienie
APLIKACJA
FLOSIL nanosi się bezpośrednio na posadzkę betonową za
pomocą spryskiwaczy. Dopuszcza się dodatkowe rozcieranie mopem lub wałkiem w celu uzyskania
jednolitej warstwy. W czasie aplikacji należy zwrócić szczególną uwagę aby materiał rozkładać
równomiernie, nie dopuszczając do tworzenia się zastoin. Nie zaleca się przekraczania ustalonego zużycia.
Warstwa pielęgnatora w czasie używania posadzki ulega stopniowemu wytarciu. FLOSIL nie jest elementem
konstrukcyjnym posadzki.
PARAMETRY TECHNICZNE
0,08 – 0,1 L/M2

ZUŻYCIE
SKUTECZNOŚĆ PIELĘGNACJI

> 70% (PRZY APLIKACJI 0,15 L/M2)

CZAS SCHNIĘCIA

1-4 GODZINY

GĘSTOŚĆ

~ 0,90 G/CM3

ZAPACH

INTENSYWNY
30 LITRÓW

OPAKOWANIE

OD 5 OC

ZAKRES STOSOWANIA

PRZECHOWYWANIE

DO 6 MIESIĘCY W SUCHYCH I CIEPŁYCH POMIESZCZENIACH
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB, badanie w warunkach laboratoryjnych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W czasie aplikacji należy nosić okulary ochronne.
W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać czystą wodą i zwrócić się o pomoc lekarską.
Pomieszczenie należy przewietrzyć. Nie należy używać otwartego ognia.
Informacje są podane przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Biorąc pod uwagę okoliczności, na które producent nie ma
bezpośrednio wpływu, podane informacje i zalecenia nie mogą stanowić przejęcia odpowiedzialności w przypadku stosowania produktów niezgodnie
z zasadami i ich przeznaczeniem.

-------------------------Polski Producent Materiałów
Posadzki przemysłowe betonowe i żywiczne
Reprofilacje i naprawa żelbetów w tym podlewki
Spoiny do bruku
Impregnaty do betonów i żelbetów
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