Техническо описание

Подови решения
Инпрегнант/запечатка
Екстериор/Интериор

DEKO floor AS-1
Прозрачен импрегнант за
бетонни подови покрития

DEKO floor AS-1 e еднокомпонентна, акрилна смола на база водна дисперсия
несъдържаща органични летливи съединения.
Импрегнант за шлайфани бетонни подови покрития. Продуктът е подходящ за редуциране
и отстраняване на прахоотделянето на бетонни подове, циментови замазки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДИМСТВА
• Отлична адхезия с бетонни основи
• Нисък вискозитет
• Отлично проникване
• Лесен за работа чрез безвъздушно пръскане, с четка или
валяк
• Върху пресен или стар бетон
• Не пожълтява
• Съхне бързо

Технически характеристики на продукта
Външен вид (след разбъркване)
визуално

бяла течност

Химична основа

Акрилна смола

Продуктът не е устойчив на
пряко химическо въздействие

Химическа устойчивост

Цветове
Разход L/m²/слой според
плътността на основата

бяла течност

0.10 – 0.25

ПРИЛОЖЕНИЕ, УСЛОВИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ
Температура на основата

мин. +10°C - макс. +30°C

Температура на околната среда

мин. +10°C - макс. +30°C

Относителна влажност на въздуха

≤ 75%
Основата трябва да бъде най-малко с 3 С° над точката на оросяване,
за намаляване на риска от матиране на повърхността на пода от
конденз.

Точка на оросяване

Време за изчакване при последващо нанасяне на
продукта

Експлоатация на продукта
Положеният материал може да се натоварва след:

Температура на
основата

Минимум

Максимум

Температура

Напълно втвърдяване

+10°C

~ 60 min

~ 18 h

+10°C

~ 24 h

+20°C

~ 30 min

~ 14 h

+20°C

~ 20 h

+30°C

~ 20 min

~ 10 h

+30°C

~ 16 h

Заб.: Времената са ориентировъчни и се променят в зависимост от
промяната на условията: околна температура и относителната
влажност на въздуха

Подходящи основи

Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при
промяна на условията на средата

Неподходящи основи

Шлайфан, щампован бетон

дървени основи

Циментова замазка и саморазливка

метални повърхности

Естествен камък
Тротоарни плочки/ павета

Подготовка на основата
Пресен бетон

Стар бетон

Повърхността трябва да бъде свободна от стояща вода и с
достатъчна якост за последващо полагане на покрития.

Основата трябва да е суха, здрава и без следи от замърсявания,
масла и ронливи частици. Всичкият прах и свободни частици
трябва да бъдат напълно отстранени от повърхността преди
прилагане на продукта, с помощта на четка и / или
прахосмукачка.

Нанасяне

Средства за нанасяне

Препоръка

Изчакайте първия слой да изсъхне напълно,
преди полагането на последващ слой.

Условия на
нанасяне

Работи се при температура над 5°С

Разреждане

Не се разрежда

Начин на
работа

Четка

да

Безвъздушно
да
пръскане
Валяк

да

Разбъркайте в продължение на 2-3 минути с бавнооборотен електрически миксер, докато сместа стане хомогенна

Системи за нанасяне
1 - 2 слоя в зависимост от основата

Почистване

Разфасовки:

Почистете с вода непосредствено след употреба.

10 kg, 28 kg

Съхранение

Мерки за безопасност

Съхранява се на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени
запечатани опаковки при температури от +5 до +25°С.

Срок на годност

За информация и съвети за безопасната работа, съхранение и
обезвреждане на химически продукти, потребителите трябва да
се консултират с последната версия на Информационния лист за
безопасност на продукта, съдържащ физични, екологични,
токсикологични и други данни, свързани с безопасността.

12 месеца от датата на производство

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва
потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта
правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.
С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост,
както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или
полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

