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Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie, fluorokrzemianowy środek wiążący do podłóg
betonowych.
• Służy do impregnacji i utwardzania nieobrabianych, zarówno używanych jak i nowych
podłóg betonowych. Wiąże kurz
• Wchodzi w reakcję z węglanem wapnia zawartym w powłoce betonowej, nie tworząc
przy tym żadnego filmu. Może być pokrywany powłokami TEMAFLOOR
• Zalecany do stosowania w magazynach, na krytych parkingach wielopoziomowych

Opakowanie 25kg / Powierzchnia podłogi 150 m²
1-sza obróbka
2-ga obróbka
Temafloor Fluat 9 kg + woda 65 ltr
Temafloor Fluat 16 kg + woda 65 ltr
Wydajność zależy od porowatości powierzchni.
Wyrób nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.
25 KG
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Powierzchnia musi być sucha i sezonowana przez co najmniej 2 tygodnie. Usunąć
mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub szlifowanie. Stare podłoża betonowe
powinny być oczyszczone i przeszlifowane.
Wylać roztwór na oczyszczoną powierzchnię, następnie rozprowadzić pędzlem lub raklą,
tak, aby cała powierzchnia została pokryta. Należy pozostawić roztwór na powierzchni
przynajmniej 3 godz., a następnie powierzchnia powinna zostać wyszczotkowana.
Po zakończeniu procesu powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Następnie pozostawić
do wyschnięcia na co najmniej jeden dzień przed kolejną obróbką.
Powtórzyć w/w proces.
Powierzchnię spłukać dużą ilością wody i wyszczotkować. Jeżeli powierzchnia nie
została dobrze spłukana i wyszczotkowana pozostanie pylista warstwa
nieprzereagowanych składników.
Podłoga może być używana natychmiast po wyschnięciu powierzchni.
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i
doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu
do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się
na własną odpowiedzialność użytkownika.
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