C2 Salt Hard+TM
Sulaikantis koroziją, vandeniui ir druskoms atsparus priedas

APIBŪDINIMAS
C2 Salt Hard+™ tai vandens pagrindu pagamintas priedas, lakusis organinis junginys
suderitnas su silanu/siloksanu, atsparus vandeniui ir druskoms. Priedas specialiai suformuluotas
maišymui su C2 Super Hard™ ar C2 Hard™. Maišymo santykis yra 1:4, 1 dalis priedo ir 4 dalys
C2 Super Hard™ or C2 Hard™.
Maišomas kartu su C2 Super Hard™ ar C2 Hard™, C2 Salt Hard+, sukietėja, apsaugo
betono paviršių nuo dulkėjimo ir dilimo, nuo drėgmes įsiskverbimo ir chlorido druskų, Viskas
viename + lengvas taikymas. Paruoštas C2 Salt Hard + įsiskverbia giliau nei įprastinis vanduo ar
tirpikliai pagaminti vandens pagrindu. Silpno kvapo, šarminis stabilus priedas puikiai tinka tiek
lauko tiek vidaus darbams. Šis prieda spuikiai apsaugo tiek harizontalų tiek vertikalų paviršių nuo
drėgmės ir chlorido druskų cheminio poveikio.
Jūrinio klimato zonose C2 Salt Hard+™ apsaugo nuo chloridų skverbimosi per betoną iki
armatūros ir sumažina korozijos tikimybę. Šį produktą naudokite ant horizontlaių paviršių, tokių
kaip važiuojamoji dalis, šaligatvis ar kiti betoniniai paviršiai. Tai puiki apsauga atraminėms
sienoms, tiltų poliams ir kitoms vertikaloms sritims nuo apledėjimo ir druskų.
C2 Salt Hard+™ yra puiki ir efektyvi įprastinių skiediklių alternatyva. Produktas
įsiskverbia ir chemiškai sukimba giliai betono ar mūro substrate, kad suteiktų ilgalaikę apsaugą
nuo drėgmės įsiskverbimo ar kitų su vandeniu susijusių pablogėjimų. Tinkamai naudojamas C2 Salt
Hard+™ nesudaro paviršinės plevelės. Produktu padengti paviršiai išlaiko natūralias savo
kvėpavimo savybes ir natūralią išvaizdą.

NAUDA
Sukoncentruotas priedas
Sukoncentruota formulė leidžia maišyti priedą su C2 Super Hard™ ar C2 Hard™.
Universalus inhibitorius
Priedas sukietėja, apsaugo pavišių nuo dulkių, druskų, dilimo ir nuo drėgmės įsiskverbimo.
Pagamintas vandens pagrindu
Vandens pagrindo formulė sumažina sprogimo ar gaisro pavojų susijusių su alkoholiu, skiedikliais
ar vandens repelentais.
Saugus gamtai
C2 Salt Hard+ yra silpno kvapo, todėl sumažina riziką taikant užimtose patalpose ir
visus reikalavimus ir taisykles.

atitinkantis

Šarmiškai stabilus
Tinka "šviežiam" betonui 14-28 d. Amžiaus
Kvėpuojantis
Apdoroti paviršiai kvėpuoja, nepritraukia drėgmės.
Apsaugo
Teikia veiksmingą apsaugą nuo apledėjimo druskų druskų ore ir užšalimo / atšilimo ciklų.
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Apribojimai
Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų.Naudojimo sąlygos
montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio
rezultato.
•
•
•
•
•

Nenaudokite ant natūralaus akmens
Netinka taikymui ant paviršių, kur buvo anksčiau taikyti keitikliai ar vandens repelentai.
Netinka tokių paviršių apsaugai, kur pastoviai taikomas vandens purškimas. (PVZ.
Automobilių plovykla)
Neapsaugos nuo vandens prasiskverbimo per struktūrinius įtrūkimus, defektus ar atviras
siūles.
Netinkamas taikyti su sintetiniais dažais, gipsu ar ne mūro paviršiams.Produktas gali būti
netinkamas naudoti dažytiems paviršiams, visdda patikrinkite produkto tinkamumą.

TECHNINIAI DUOMENYS
Pavidalas

Baltas, nepermatomas skystis, silpnas kvapas

Lyginamasis svoris

0.96 (koncentratas)

Veiklusis kiekis

50 % (koncentratas)

Iš viso kietosios medžiagos

42 % (koncentratas)

pH

7-8 (koncentratas)

Svoris

3,62 kg (koncentratas)

Blykstės taškas

≥100°C (>212°F)

Užšalimo taškas

0°C (32°FC)

Lakusis organinis junginys

<25 g/L

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Paviršiaus paruošimas
Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir
taikymas.
Paviršius
Paruošto C2 Salt Hard+ taikymas turi būti pradėtas paviršiui išdžiūvus, esant visiškai sausam. Jokiu
būdu nenaudokite produkto ant sušalusių, purvinų paviršių ir ant tokių kur yra stovinčio vandens.
Betono turi būt pH turi būti neutralus prieš naudojant C2 Salt Hard+.
Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius
paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite
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politeleną ar kitas apsaugines medžiagas.
Reikmenys
Naudokite žemo slėgio purkštuvas, valytuvas, mikropluošto šluostė.
Oro ir paviršiaus temperatūra
Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo 4ºC iki 35ºC (40 ° F iki 95º F). Aukštesnė temperatūra
gali sumažinti produkto skverbimąsi, nes dalis produkto gali pradėti garuoti. Norint apsaugoti
paviršių nuo pernelyg didelio karščio rekomenduojama paviršių uždengti. Jeigu paviršius yra
užšalęs prieš tai jį kruoppščiai atšildykite. Nenaudokite produkto, jeigu yra lietaus tikimybė.

PATARIMAI
Pašalinkite visus kietinimo junginius ir kitus paviršiaus teršalus naudojant tinkamas C2 paviršiaus
paruošimo priemones išvardintas žemiau:

C2 Wash - Cemento ir statybinių nešvarumų panaikinimas ant naujai paklotų/išlietų betoninių
paviršių;
C2 Maintenance – Bendrų nešvarumų ir dulkių šalinimas nuo poliruoto betono;
C2 Remove - Kietėjimo junginių, mastikos, padangų žymių ir vaškavimo valiklis;
C2 Stain Clean – Alyvos ir tepalų dėmių naikinimui;
C2 Clean - valymui ir nuriebalinimui nuo lengvai iki sunkiai sutepto paviršiaus .

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS
•
•
•

Laikymo temperatūra turi būti 7 iki 35° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių,
tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas,
pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
Gerai suplakite priš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę,
laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
Nemaišyti su jokiomis kitomis cheminėmis medžiagomis.
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•
•

Nesunaudotą produkkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokiu būdu
nepašalinkite etikečių.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.
Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.
Talpa
3,5L arba 20 Lbakeliai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Skiedimas
Prieš taikymą sumaišyke 1 dalį C2 Salt Hard+ su 4 dalimis C2 super Hard arba C2 Hard.
20 L talpos skiedimo instrukcija
Gerai suplakti 3,5 litro C2 Salt Hard+ supilti į tuščią 20 L talpą ir likusią dalį 16,5 L C2 Super Hard
arba C2 hard. Taip produktas bus paruoštas naudojimui. Prieš taikant visada gerai sumaišykite.
200 L talpos skiedimo instrukcija
Gerai suplakti 2 po 20 L talpos C2 Salt Hard supilti į tuščią 200 L talpą. Tada likusią dalį 160 L C2
Super Hard arba C2 Hard. Taip produktas bus paruoštas naudojimui. Prieš taikant visada gerai
sumaišykite.

Sumaišytas produktas turi būti pradėtas naudoti per 24 valandas.
Dėl aplinkos sąlygų keliančių greitą džiuvimą C2 Salt Hard + maišykite su C2 hard. O Norint pasiekti
maksimalų stiprumą maišykite C2 Salt Hard + su C2 Super Hard.
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PADENGIMAS
Apimties normos pagrįstos 1:4 maišymo santykiu C2 Salt Hard su C2 Super Hard ar C2 Hard.
• 2–13 m2/L
• 20 – 140 sqf2/L
Apimties ir kiekio matavimai yra pateikti tik skaičiavimo tikslais. Betono kokybė, darbo sąlygos,
temperatūros ir santykinės oro drėgmės variacija, gali paveikti apimties matavimus ir džiovimo laiką.
Vertikalūs paviršiai
Naudokite žemo slėgio purkštuvą. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, produktą naudokite ant sauso
paviršiaus, purkšdami vienu plonu prisotinančiu sluosniu. Purkškite iš apačios į viršų. Norėdami
sulyginti naudokite volelį arba mikropluošto šluostę.
Horizontalūs paviršiai
Naudokite vieną sluoksnį, kad paviršius būtų drėgnas kelias minutes. Kruopščiai mikropluošto šluoste
sulyginkite paviršių, kad neliktų jokios nesusigėrusio produktos balos.
Porėti pavišiai
Leiskite pilanai susigerti pirmąjam sluosniui. Vėl prisotinkite per 5 min – 10 min. Mažiau medžiagos
sunaudosite purkšdami antrąjį sluoksnį.
Tankūs paviršiai
Naudokite vieną sluoknį. Purkškite tol kol paviršius pasidarys pakankamai šlapias, be lašų, balų ar
nubėgimų. Pašalinkite medžiagos perteklių su mikruopluošto šluoste arva voleliu.
Džiūvimo laikas
Apsaugokite paviršių nuo kritulių (lietaus, sniego) mažiausiai 6 valandoms. Paviršius bus pilnai
išdžiūves ir paruoštas vaikščiojimui ar transporto priemonių judėjimui po 24 valandų. Vandens
pažeistų paviršių tvarkymas gali užtrukti iki 14 dienų.
Dažų sukibimas
Paviršiai kurie buvo apdorojami su C2 Salt Hard + gali būti padengiami silikono emulsija, daugeliu
aliejinių dažų. Visada patikrinkite ar tai užtikrins sukibimą. Sukibimą gali pagerinti paviršiaus
skalavimas aukštu slėgiu, bet prieš taikant reikia leisti pinai išdžiūti. Cementinės, gipso, tinko ar kt.
dangos sukibimas gali būti paveiktas neigiamai., todėl tokie paviršaiai turi būti pilnai sutvarkyti dar
prieš taikant C2 Salt Hard+. Visda patikrinkite suderinamuma C2 Salt Hard + ir kitų paviršiaus
apdorojimo priemonių.
Valymas
Išvalykite visą įrangą ir šluostes švariu vandeniu prieš produktui išdžiūstant. Taip pat nedelsiant
išvalykite netyčia apipurkštus paviršius.
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REKOMENDACIJOS
•
•

Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų..
Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės tnuo paviršiaus uri būti pašalintos drėgnu šepečiu prieš
taikant produktą.Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti
nuo pavišiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.

•
SAUGUMO
INFORMACIJA
•
Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC
MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2
produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant
susisiekite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.
Internetine prieiga:
www.infotrac.net
Telefonu:
+1- 352-323-3500

PIRMOJI PAGALBA
PRARIJUS:
Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
SĄLYTIS SU AKIMIS:
Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių
švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.
SĄLYTIS SU ODA:
Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. NEBANDYKITE
neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
ĮKVĖPUS:
Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas
išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.
UAB “STOTRAS”
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt

