
Uretaninė alyva.

• Naudojama betoniniams paviršiams alyvuoti.
• Įsiskverbia į betoną nesudarydama apsauginės plėvelės.
• Gerai atlaiko trintį ir plovimą
• Atspari benzinui, spiritui ir tepalams
• Atspari augaliniams bei gyvūniniams riebalams ir silpniems rūgščių bei šarmų

tirpalams
• Tinka betoninėms grindims ir sienoms gruntuoti pramoninėse patalpose, sandėliuose

ir rūsiuose

30±2 proc.

0,8 kg/l.

Vidutinė išeiga dengiant betonines grindis:
Porėtas paviršius 3–6 m2/l
Neporėtas paviršius 10–15 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo paviršiaus porėtumo bei nelygumo ir dengimo būdo.

Nelimpa dulkės po 2 val.
Galima liesti po 6 val.

Džiūsta ir mažoje (virš +5 °C) temperatūroje. 

Vaitspiritas 1050.

Bespalvė.

Pagal direktyvą 2004/42/EC (subkategorija A/h) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 750 g/l.
Didžiausias LOJ kiekis gaminyje <750 g/l.

10,0 L
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Naujas betoninis paviršius. Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifuotuvu
arba druskos rūgštimi (pasirinkite konkrečioms patalpoms tinkamiausią būdą). Šlifavimo
dulkes kruopščiai susiurbkite dulkių siurbliu. Druskos rūgštį naudokite skiestą (1 dalis
koncentruotos druskos rūgšties ir 4 dalys vandens). Grindis nuplaukite dideliu kiekiu
vandens ir išdžiovinkite.

Senas betoninis paviršius. Nuplaukite tepalus, riebalus, chemikalus ir kitus nešvarumus
plovikliu „Maalipesu“. Išvalykite duobutes pašalindami birias daleles. Trūkius pagilinkite
iki tvirto betono sluoksnio, pvz., kampiniu šlifuotuvu. Pašalinkite birias daleles bei
dulkes.

Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos
temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis
oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

Dengiama teptuku arba voleliu.

Atskieskite alyvą „Ensi“ (skiediklio naudokite 10–20 tūrio proc.) Išpilkite ant grindų ir
vienodai išsklaidykite.

Jei reikia, antrą alyvos „Ensi“ sluoksnį galima dengti po 12–24 val. 

Pastaba. Denkite ploną sluoksnį, kad džiūdama alyva visiškai susigertų į betoną.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija
apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. 
Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001
standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui,

neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliekame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija
yra patariamojo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu

tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas
pasekmes.
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