MINERALIT
Prostriedok na spevnenie povrchu
• povrchové spevňovanie a hĺbková ochrana betónu a cementových materiálov
• kvapalina pripravená na použitie
POPIS PRODUKTU
Kvapalina pripravená na použitie na štrukturálne tuhnutie na
báze kremičitanov.
OBLASTI POUŽITIA
Na použitie na betónových alebo cementových povrchoch.
VLASTNOSTI
VANDEX MINERALIT vytvára prostredníctvom fyzikálnochemického procesu zlepšenie povrchovej štruktúry
cementových stavebných materiálov. Kryštalizáciou, ktorá je
výsledkom vysokého obsahu kyseliny kremičitej, vznikajú
zlúčeniny, ktoré zvyšujú pevnosť a hustotu substrátu.
PRÍPRAVA POVRCHU;
Podklad musí byť čistý a zbavený akéhokoľvek znečistenia a
slabého materiálu. Odstráňte všetok slabý materiál a opravte
povrchové chyby. Podklad musí byť v čase aplikácie suchý.
APLIKÁCIA
Naneste VANDEX MINERALIT v 1 až 2 vrstvách štetcom
alebo nízkotlakovým sprejom.
SPOTREBA
V závislosti od pórovitosti povrchu sa spotreba zvyčajne
pohybuje medzi 150-250 ml/m². Presné množstvá sa musia
určiť skúšobnou aplikáciou.
BALENIE
10 litrové nádoby
SKLADOVANIE
Skladujte na mieste, ktoré nie je mrazuvzdorné.
Trvanlivosť v neotvorenom, nepoškodenom originálnom
balení je 24 mesiacov.
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
VANDEX MINERALIT je alkalický.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Noste vhodné
rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Po kontakte s
pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody a
mydla. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihned’ ich
vymyt’ s vel’kým množstvom vody a vyhl’adat’ lekársku
pomoc.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov na
stránke www.vandex.com.

►

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzhľad

číra vodná kvapalina

Farba
Hustota, 20 °C
hodnota ph

bezfarebný
[kg/l]

približne 1,14
približne 11,5

Všetky údaje sú priemerné hodnoty z niekoľkých testov v laboratórnych podmienkach. V praxi môžu tieto hodnoty ovplyvniť klimatické zmeny, ako je teplota,
vlhkosť a pórovitosť substrátu.

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536 SK
965 01 Ladomerská Vieska

VXIDS030E0511

Informácie uvedené v tomto dokumente sú založené na našich dlhodobých skúsenostiach a našich najlepších vedomostiach. Nemôžeme však poskytnúť žiadnu záruku, pretože pre úspešný výsledok je
potrebné zohľadniť všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Údaje o požadovaných množstvách sú len priemerné hodnoty, ktoré môžu byť v určitých prípadoch vyššie.
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