Kwiecień 2019

Dekoruje i chroni podłogi narażone na intensywne użytkowanie (garaże, schody, piwnice itp.) lub agresywne
warunki atmosferyczne (taras, balkon, parapety itp.).
▪

Na zewnątrz – Do wnętrz
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PRZYGOTOWANIE
▪ Zastosowanie Cleanera –Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor jest niezbędne przed
malowaniem posadzek cementowych lub betonowych.
▪ Podłoże musi być odpowiednio czyste, suche i porowate.
▪ Surowe podłoże cementowe lub betonowe (świeże, które wysychało co najmniej 90 dni lub
starsze): umyć za pomocą Cleanera–Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor, obficie
spłukać wodą i zostawić do wyschnięcia (od 24 do 48 godzin). Należy sprawdzić porowatość podłoża
nakładając odrobinę wody na powierzchnię, musi ona zostać szybko wchłonięta (od 1 do 2 minut).
Jeśli posadzka jest zabrudzona, odtłuścić ją wcześniej acetonem.
▪ Posadzka cementowa lub betonowa już pomalowana (farba glicerynowa lub akrylowa):
- Powłoki malarskie w dobrym stanie: przemyć powierzchnię za pomocą neutralnego detergentu.
Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym (ziarnistość 80) i odkurzyć.
- Łuszcząca się farba: Usunąć łuszczenie i przetrzeć powierzchnię papierem ściernym (ziarnistość 80).
Zmyć za pomocą Cleanera-Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor, obficie spłukać
wodą i zostawić do wyschnięcia (od 24 do 48 godzin).
Wykonać próbę przyczepności na małej powierzchni.
Uwaga: gładkie posadzki (lub jastrychy z dodatkiem modyfikatorów opóźniających wiązanie) należy
przygotować mechanicznie (szlifowanie, śrutowanie).

NAKŁADANIE
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▪ Przed użyciem dokładnie wymieszać.
▪ Nałożyć pierwszą warstwę pędzlem (typu spalter) lub wałkiem.
▪ Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach schnięcia.
Uwaga: czas schnięcia między warstwami nie może przekroczyć 48 godzin.
▪ Przez pierwszych dziesięć dni po nałożeniu należy ostrożnie obchodzić się z powierzchnią.
Uwaga: pod wpływem wilgoci (np. deszczu) malowana powierzchnia może stać się śliska.
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KONSERWACJA
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KARTA TECHNICZNA

FARBA DO BETONU ULTRA OCHRONA

▪ Odkurzanie za pomocą miotły lub odkurzacza. Od czasu do czasu przemyć na mokro (obojętny
detergent, bez amoniaku).
▪ Przy czyszczeniu myjką wysokociśnieniową nie wolno używać maksymalnej mocy.

TECHNICZNE

NARZĘDZIA
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RODZAJ ŻYWICY

Żywica poliuretanowa w fazie wodnej

GĘSTOŚĆ

Od 1,05 do 1,20 w zależności od odcienia

KONSYSTENCJA

Oleista

CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)

W dotyku: 1 godz.
Między warstwami: 2 godz.
Całkowity: 24 godz.

WYDAJNOŚĆ

12 m² z 1 L przy 1 warstwie

WYGLĄD

Satynowy

▪
▪

Zastosowanie Cleanera-Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor jest niezbędne
przed malowaniem posadzek cementowych.
Gładkie posadzki (lub jastrych z dodatkiem modyfikatorów opóźniających wiązanie) należy
przygotować mechaniczne (szlifowanie, śrutowanie).
Stosować wyłącznie na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie nakładać w temperaturach poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed mrozem, ciepłem i wilgocią.
Należy zauważyć, że pod wpływem wilgoci (np. Deszczu) malowana powierzchnia może stać się śliska.
Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.syntilor.com

▪

NARZĘDZIA

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podane informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. W żadnym wypadku nie mogą one stanowić podstawy
do jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

