Emcoril AC
Acrylát bázisú utókezelőszer

A termék tulajdonságai:
•
•
•
•
•
•

oldószermentes
felhasználásra közvetlenül alkalmas
alkáli ellenálló
festhető, hengerelhető és szórható
megtakarítja a friss beton és esztrich nedvesen tartását
a szokásos egykomponensű festékekkel bevonható

Alkalmazási területek:
•

beton és esztrich felületek beltéri utókezelésére

Feldolgozás:.
Az Emcoril AC egy egyszerű és hatásos utókezelést
nyújt a beton és esztrich felületekre.
Az Emcoril AC helyes alkalmazás esetén, további
előkezelés és tapadási nehézség nélkül számos
bevonatrendszerhez alapként lehet használni.
Az Emcoril AC eltávolítása nélkül bevonatrendszerek és
vakolatok is felhordhatóak. A vakolatoknál azonban
műanyag-diszperziós adalékolású tapadó hidat /
fröcskölt vakolatot kell alkalmazni, pl. Murafan 39.
Az Emcoril AC mind egykomponensű, oldószertartalmú
festékkel (pl. Betonflair CT, MC-védőbevonat 702),
mind pedig műanyagdiszperziós festékkel (Betonflair
WS) bevonható.
-----A bevonatokban az egyetlen kivétel a rámázoláskor
képződő gyantahatásrendszerek, épp ilyenek például
az epoxid- vagy polyurethangyanták.-----

Az Emcorilt a beton bedolgozása után azonnal, azaz
nedves a nedvessen eljárással a készre tömörített és
simított frissbeton- és esztrich teljes felületére kell
felhordani. A feldolgozhatóság minimális feltétele + 5 C
objektum- és környezet hőmérséklet.
A felvitel előtt a csomag tartalmát jól át kell keverni. Az
Emcorilt kézi szórókészülékkel (kerti permetező)
gazdaságosan fel lehet hordani. Az egyenletes
felhordásnak eléréséhez a fúvókát a felülettől kb. 0,5 –1
m-re kell tartani. A jó és egyenletes porlasztásra
figyeljünk.
Az Emcoril AC nem tartalmaz beton kötés késleltető
komponenst, és mentes a beton- vagy acélkárosító
alkotórészektől. A szerszámokat használat után vízzel
kell megtisztítani. A csomagot minden anyagkivétel után
ismét
szorosan
le
kell
zárni.
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Emcoril AC műszaki adatok
Jellemzők
fedés

Egység
Kg/dm3

Felhasználás

g

Érték

Megjegyzés

ca. 1,00
150-200

szín

fehér

halmazállapot

folyékony

saját minőségbiztosítás

DIN EN ISO 9001

tárolás

Zárt edényzetben, fagymentesen és szárazon legalább 12 hónapig

szállítási forma

30 kg-os kanna

m2- ként

200 kg-os hordó
Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül.
Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az
adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a
termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.
Kiadás: 04/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.
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