Roc Cure
Liuotepohjainen betonin jälkihoitoaine
Tuotekuvaus

Roc Cure on käyttövalmis liuotepohjainen hartsi
erityisesti tarkoitettu käytettäväksi betonin jälkihoitoon teollisuuslattioissa.
Roc Cure on väriltään läpikuultava ja se tulee levittää
käsiteltävälle pinnalle ruiskulla.
Roc Cure koostumus mahdollistaa homogeenisen
hydratoitumis prosessin 28 päivän aikana ja pinta
saavuttaa suurimman mahdollisen lujuuden.
Tuotteen edut
• Parantaa betonin hydratoitumis prosessia
• Parantaa pinnan ulkonäköä
• Ehkäisee pölyämistä
• Vähentää varhaisiän halkeilua
Käyttö
• Normaali betonin jälkihoito
• Jälkihoito Rocland ‘dry shake’ kuivasirotteissa

Tekniset tiedot
Väri:
Tiheys:
Viskositeetti Ford n° 4:
Kiintoaine pitoisuus ISO 3251:
Leimahduspiste:
Menekki:

väritön
0.85
10 sec.
18 - 20 %
> 33 °C
5 - 12 m2/ litra / pinnoitus

Roc Cure
Työmenetelmä
Käyttö betonissa / hydraulisissa sideaineissa
Betonilaatta, päällyste ja/tai hydrauliset sideaineet tulee
asentaa ennen Roc Cure käyttöä. Vältä liiallista vettä ja
vesilammikoita ennen jälkihoitoaineen käyttöä.
Roc Cure työstö
• Roc Cure jälkihoitoaine tulee levittää välittömästi kun
viimeistelytyövaihe on valmis. Se levitetään käyttäen
matalan paineen ruiskua tasaisesti pinnan yli menekillä
100 g/m2 - 150 g/m2.
• On ensiarvoista että kovettumis prosessi on hyvin
ennakoitu ennen lattian käyttöönottoa. Seuraavat
viiveet tulee huomioida:
- jalankulkuliikenne 7 päivää
- kevyt liikenne 14 päivää
- täysi liikenne (trukit jne.) 28 päivää
Ohje Roc lattioiden hoidosta on saatavilla pyynnöstä.

Pakkaus
Roc Cure on saatavilla 20, 200 tai 1000 litran astioissa.
Kun varastoidaan kuivassa ja avaamattomissa alkuperäispakkauksissa, varastoimisaika on väh. 12 kuukautta.

Annostelu
Roc Cure levitetään menekillä 100 g/m2 - 150 g/m2.
Roc Cure tulee levittää niin tasaisesti kuin mahdollista
pinnalle käyttäen ruiskua.
Roc Cure tulee käyttää laimentamattomana.

Käyttöturvallisuus
Kuten kaikissa liuotteita sisältävissä tuotteissa käsineiden, hengityssuojaimen ja suojalasien käyttö on suotavaa. Vältä höyryn hengittämistä ja kosketusta silmiin,
iholle ja suuhun. Käytä ainoastaan hyvin tuuletetuissa
tiloissa missä tupakointi on kielletty. Roiskeet silmistä
ja iholta on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla pyynnöstä.
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Huomioitavaa :

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annetty hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme,
kokemuksiimme ja testeihin pitkällä aikavälillä tuotteissamme. Ne ovat kuitenkin vain
suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takuun ainoastaan tuotteidemme laadulle, kun
niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa.
Käyttövastuu on aina asiakkaalla. Käyttäjän on aina tukeuduttava käytettävän tuotteen
viimeisimpään voimassaolevaan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.
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