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WOSKOWO - AKRYLOWY PIELĘGNATOR NA NOWE PODŁOŻA BETONOWE
OPIS PRODUKTU
FLOSIL W PLUS jest pielęgnatorem „folią w płynie” opartym
na bazie wodnej dyspersji akrylowo-woskowej. Jest to biała ciecz, która po wyschnięciu daje cienką,
bezbarwną powłokę na powierzchni betonu. Gotowa powłoka jest trwała i nie ma tłustego wyglądu. Produkt
gotowy do użycia.
ZASTOSOWANIE
FLOSIL W PLUS zaleca się przede wszystkim na nowo wykonywane posadzki betonowe w
okresie letnim szczególnie w pomieszczeniach mocno nasłonecznionych oraz zamkniętych jak parkingi,
małe pomieszczenia, mrożnie oraz w pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do pomieszczeń
używanych w czasie prac budowlanych przez osoby postronne. Dodatkowo można stosować na wszystkie
elementy betonowe na zewnątrz: drogi, place manewrowe, płyty betonowe, konstrukcje żelbetowe, stropy,
prefabrykaty. Płyn nie jest zalecany w przypadku późniejszego powłokowania całości płyty (posadzki
z żywic, polerowanie betonu, malowanie). Przed nakładaniem powłok powierzchnię należy dokładnie umyć.
ZALETY
Maksymalny stopień skuteczności pielęgnacji
Trwała powłoka, nie klei się do obuwia
Nietoksyczna i niepalna emulsja o neutralnym zapachu
Ograniczenie pęknięć, pylenia betonu
APLIKACJA
FLOSIL W PLUS nanosi się bezpośrednio za pomocą
spryskiwaczy. Dopuszczalna jest również aplikacja za pomocą wałka oraz pędzla. W czasie aplikacji należy
zwrócić szczególną uwagę aby materiał rozkładać równomiernie, nie dopuszczając do tworzenia się zastoin.
Aplikacji nie należy wykonywać w niskich temperaturach. Przed aplikacja pojemnik z pielęgnatorem należy
wstrząsnąć. Warstwa pielęgnatora w czasie używania posadzki ulega stopniowemu wytarciu. FLOSIL W PLUS
nie jest elementem konstrukcyjnym posadzki.
PARAMETRY TECHNICZNE
0,1 – 0,2 L/M2

ZUŻYCIE
SKUTECZNOŚĆ PIELĘGNACJI

> 90% (PRZY APLIKACJI 0,2 L/M2)
~ 1,00 G/CM3

GĘSTOŚĆ
CZAS SCHNIĘCIA

1-4 GODZINY
5 / 10 / 20 LITRÓW

OPAKOWANIE

OD 5OC

ZAKRES STOSOWANIA

PRZECHOWYWANIE

DO 6MIESIĘCY W SUCHYCH I CIEPŁYCH POMIESZCZENIACH

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.
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.
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Posadzki przemysłowe betonowe i żywiczne
Reprofilacje i naprawa żelbetów w tym podlewki
Spoiny do bruku
Impregnaty do betonów i żelbetów
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