	
  

DENSIFIER HS HARD
DUALTREAT® DENSIFIER HS HARD er en
hærder og støvbeskytter specielt designet med
microFORMULA® teknologi, som opnår en dyb
indtrængning
og
"Cross-Link"
-effekt
i
betonoverfladen og udløser en langt hurtigere og
mere komplet bindings reaktion inden for de
konkrete
porer
end
traditionelle
komprimeringsvæsker. Den vandbaserede opløsning
reagerer med den frie kalk i betonoverfladen.
Når trængt ind, den molekylære reaktion
komprimerer betonoverfladen og reducerer slid.
Støvdannelse reduceres, og gulvet vil tilbyde en
højere kemisk modstandsdygtighed.
Selvom resultatet er synligt efter anvendelsen af
DUALTREAT® DENSIFIER HS HARD, så vil
behandlingen opnå 100% af sin ydeevne efter 7
dage.
ANBEFALING: Altid lav en test påførsel for at sikre
foreneligheden af produktet og overfladen.
ANBEFALES TIL: Glittede, ubehandlede eller
bløde betongulve. Til slibning og polerings
processer, hvor en ekstrem hårdhed er påkrævet.
ANVENDELSE: Brug en lavtryks pumpe og påfør
DUALTREAT® DENSIFIER HS HARD med en moppe
jævnt og mættet på overfladen. Undgå at lave pytter
og hold overfladen våd i mindst 15 minutter - påfør
igen om nødvendigt på ikke-mættede områder. Kun
ét lag er påkrævet. En minimums temperatur på 5 ° C
er nødvendig for anvendelsen.

OPBEVARING: Opbevares væk fra direkte sollys,
varmekilder og skal være beskyttet mod frost.
HOLDBARHED: 24 måneder (i original forseglet
dunk).
SIKKERHED
OG
REGLER:
DUALTREAT®
DENSIFIER HS HARD er basisk og bør ikke komme i
kontakt med hud eller øjne. Undgå indånding.
Sikkerhedsbriller, handsker og gummistøvler skal
bæres. Hvis der opstås kontakt med huden, vaskes
det af med rent vand. Hvis væsken fåes i øjnene, så
vask straks med store mængder rent vand og søg
lægehjælp.
For
fuld
information
om
håndteringsforholdsregler
henvises
til
sikkerhedsdatablade og produkt etiketten.
FUNKTIONER OG FORDELE:
! Opretter
ekstremt
hårde
og
slidstærke
betonoverflader.
! Fremragende kemisk modstand.
! Forbedrer gulve i lagerbygninger, fabrikker,
industrielle steder, parkeringsanlæg osv.
! Støvbeskyttende på grund af molekylær bindning
til underlag og binding af frie kalk mineraler.
! Kan også bruges uden beton slibning og polering
proces.
! Ingen VOC-indhold, minimal lugt.
! Miljøvenlig.
! Nem og hurtig påførsel.
! Gennemsigtig.
! Til ind- og udvendig brug.

DÆKNINGSGRAD: 100-200 ml pr m2 afhængigt af
overfladens porøsitet. BEMÆRK: Det er nødvendigt
at anvende så meget af produktet sådan at
overfladen holdes våd i 15 minutter uden at lave
pytter.
TØRRETID: 30-60 minutter under gennemsnitlige
vejrforhold (afhængig af substrat og temperatur).
EMBALLAGE: 25 liter dunk (24 dunke / palle).
UDSEENDE: Klar, vandagtig væske, lys farve,
forbedring af betonen efter behandling.
UDSTYRS PLEJE: Udstyret skal rengøres i vand
umiddelbart lige efter brug.

Vi anbefaler at bruge rengøringsmidler med en pH-værdi mellem på
7-9 på behandlede overflader.

Oplysningerne i denne dokumentation er udarbejdet i
overensstemmelse med den nyeste teknologi, erfaring og viden. I
betragtning af de mange forskellige individuelle projekter der
eksisterer, køberen og / eller brugeren er ikke fritstillet fra sin
forpligtelse til at undersøge vores materialer til sit eget ansvar for
egnethed til den påtænkte opgave/anvendelse. Et nyt datablad
erstatter oplysningerne heri.
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