Everbuild 408 Super Seal
Impregnantas mūrui, plytoms, akmeniui,
klinkeriui
TECHNINĖ INFORMACIJA

Aprašymas

Išeiga
(vienam sluoksniui)
Spalva
Darbo įrankiai

Aukštos kokybės hidroizoliatorius vertikaliems paviršiams tirpiklio
pagrindu. Šis hidroizoliatorius yra visiškai skaidrus ir skirtas visų
mineralinių, plytinių, akmeninių, tinkuotu, betoninių ir pan. paviršių
apsaugai nuo neigiamo vandens poveikio. Hidroizoliatorius giliai
įsiskverbia į paviršių, jį sutvirtina ir chemiškai suriša skiedinį,
neleisdamas atsirasti baltoms kalkinėms apnašoms. Super Seal
hidroizoliatorius apsaugo paviršių nuo vandens poveikio, erozijos,
kerpių bei samanų susidarymo bei yra atsparus UV spindulių poveikiui.
Tinka padengti visiems porėtiems ir absorbuojantiems paviršiams
eksploatuojamiems lauko sąlygose. Super Seal hidroizoliatoriumi
padengtas paviršius pasilieka difuziškas ir „kvėpuojantis“, ko pasėkoje
sumažėja galimybė atsirasti pelėsiui.
Hidroizoliatoriumi vidutiniškai padengiama 5m² pirmam sluoksniui ir
8m² dengiant antru sluoksniu.
Skaidrus skystis.

Džiūvimo laikas

Teptukas, volelis, purkštuvas.
Apie 1 – 2 valandas priklausomai nuo aplinkos temperatūros bei
drėgnumo.

Skiediklis ir įrankių
valymas

Produktas paruoštas naudoti – neskiesti! Įrankiai plaunami su vaitspiritu
iškarto po darbo!

Sandėliavimas

Apribojimai

Pakuotės
Gamintojas

Produktas sandėliuojamas originalioje pakuotėje +5ºC - +35ºC
temperatūroje,
gerai
ventiliuojamoje
aplinkoje.
Saugoti nuo šalčio!
Super Seal skirtas impregnuoti ir hidoizoliuoti tik poringus ir įgeriančius
paviršius. Netinkamas medžio, plastiko ir bituminių dangų padengimui.
Aptaškius ar išliejus hidroizoliatorių, jis tuoi pat turi būti nuvalytas nuo
paviršiaus vait-spiritu ir švaria šluoste. Hidroizoliatorius negalima
uždažyti. Netinkamas vandens talpyklų ir rezervuarų hidroizoliacijai.
Hidroizoliatoriumi negalima dengti paviršiaus, jei aplinkos temperatūra
yra žemesnė nei 5ºC. Hidroizoliatoriumi galima dengti tik sausus
paviršius.
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Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi
praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes
negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei
medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant
produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com

