
Skaidrus vandenyje tirpus silicio fluorido pagrindu gaminamas betoninių grindų
impregnantas.

• Naudojamas nebaigtoms senoms ir naujoms betoninėms grindims – dulkėms surišti ir
kaip paviršiaus kietiklis

• Reaguoja su betone esančiu kalcio karbonatu. Nesudaro plėvelės. Jei reikia, galima
dengti dangomis „Temafloor“

• Tinka, pvz., sandėliams ir daugiaaukščiams garažams

25 kg pakuotė / 150 m² grindų plotui

Pirmas sluoksnis Antras sluoksnis

9 kg „Temafloor Fluat“ + 65 l vandens 16 kg „Temafloor Fluat“ + 65 l vandens

Gaminyje nėra LOJ.

25 KG
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Naujas betoninis paviršius turi būti sausas ir bent 2 savaičių senumo. Pašalinkite netvirtą
birų paviršiaus sluoksnį betono šlifuotuvu. Seną betoninį paviršių nuvalykite ir kruopščiai
nušlifuokite.

Išpilkite mišinį ant švaraus paviršiaus ir išsklaidykite šepečiu arba mentele, kad
padengtų visą paviršių. Leiskite mišiniui stingti mažiausiai 3 val. tuo metu įtrindami
paviršių šepečiu. 

Po to nuskalaukite paviršių dideliu kiekiu vandens. Leiskite jam džiūti bent 1 d. prieš
dengdami kitą sluoksnį.

Antrą sluoksnį denkite taip pat kaip pirmą. Nuskalaukite paviršių dideliu kiekiu vandens ir
stipriai įtrinkite šepečiu. Neleiskite paviršiui išdžiūti, kol nenuskalavote jo. Nepakankamai
nuskalavus ir įtrynus nesureagavęs priedas ant grindų gali sudaryti į dulkes panašų
sluoksnį.

Grindis galima naudoti iš karto, kai paviršius išdžiūsta.

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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