Roc Seal
Vesitiivis ja öljytiivis sulkuaine
betonilaattojen pölynsidontaan
Tuotekuvaus

Työmenetelmä

Roc Seal on maidonvaalea neste, synteettisen
hartsin ja reaktiivisen fluosilikaatin yhdistelmä.

Roc Seal on käyttövalmis tuote.

Roc Seal muodostaa liukenemattoman suola ja
hartsi kalvon mikä vahvistaa betonia, vähentäen
huokoisuutta.
Roc Seal on käytetty parantamaan betonin lujuutta.
Materiaali on erityisen tehokas uuden ja vanhan
betonin pölynsidontaan.
Pintojen puhtaanapito helpottuu ja vähentää öljyn,
rasvojen, laimennettujen happojen ja emäksien
tunkeutumista.

Tekniset tiedot
Muoto:

maidonvaalea neste

Tiheys:

1.0 ± 0.1
11 ± 0.1

pH:
Palamaton:
Käyttölämpötila:

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa
irtonaisista epäpuhtauksista, öljystä, vahasta, sulkuaineista ja jälkihoitoaineista.
Tuoreen betonin tulee kovettua ja kuivua kokonaan,
vähintään 7 päivän ajan.
Tuote voidaan ruiskuttaa sekä levittää tasaisesti
harjalla tai kumilastalla.
Erittäin huokoinen pinta vaatii toisen levityskerran
12 tunnin jälkeen + 20 °C.
Huomioitavaa:
• Pinnalla voidaan kävellä 12 tunnin jälkeen +20 °C.
• Optimaaliset ominaisuudet on saavutettu 8 päivässä.
• Älä käytä alle + 5 °C lämpötiloissa.

Roc Seal voi hieman vaikuttaa alustan väriin: testaus on
tarpeen eritoten kalkkikivessä ja värillisissä betonilaatoissa.

Menekki
+5 - +30 °C

Pakkaus
20 litran astia.
Tuotetta voidaan varastoida väh. 12 kuukautta
alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa.
Säilytettävä sisätiloissa ja pakkaselta suojassa.

Riippuen huokoisuudesta.
Noin 0.2 - 0.3 litraa / m2.

Käyttöturvallisuus
Ei vaarallinen
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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