Emcoril B VM
kiválló beton és esztrich utókezelőszer

A termék tulajdonságai:
•
•
•
•
•
•
•
•

oldószermentes
felhasználásra közvetlenül alkalmas
nagy zárási hatásfok
festhető, hengerelhető és szórható
védelem az erős napsugárzás és szél ellen
megtakarítja a friss beton, esztrich nedvesen tartását
meggátolja a beton és az esztrich megégéséből adódó szilárdság romlást
fékezi a karbonátosodás folyamatát

Alkalmazási területek:
•
•

beton- és esztrich felületek utókezelésére
betonutak utókezelésére

Feldolgozás:.
A beton illetve az esztrich végtulajdonságát az
összetétele,
beépítésének
és
hidratációjának
körülményei határozzák meg. A magas hőmérséklet, az
alacsony légnedvesség és szél miatti idő előtti
vízveszteség minőségromlást idéz elő. Jelentősen
csökken a felület fagy, olvasztósó, kémiai korrózió és a
kopás ellenállósága. Az Emcoril B VM használata a
legjobb utókezelési mód a frissbeton- és esztrich
felületek számára.
Az Emcoril B VM egy zárt filmet képez. Ez az
utókezelőfilm védi a fiatal betont/esztrichet az első
hónapokban az agresszív hatásoktól.
Az Emcorilt B VM 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
Emcoril B VM –et kézi szórókészülékkel (kerti
permetző) 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 utókezelő film bomlása függ a környezeti és az
időjárási viszonyoktól. Az Emcoril B VM -el védett
felületek utólagos kezelése festéssel, lakkozással,
bevonat készítésével stb., csak a lebomlási idő után
lehetséges. Amennyiben a szükségesnél nagyobb
mennyiségben használunk Emcoril B VM -et, úgy az
elbomlási idő meghosszabbodásával kell számolnunk.
A festék és bevonatrendszerek felhordása előtt minden
esetben előbb az Emcoril B VM filmet el kell
távolítanunk, pl. homokszórással. Nem szabad az
alapot hidrotermikusan tisztítani.
Különösen belső helységeknél, ahol gyakorlatilag
csekély a bomlás folyamata, és a későbbiek során
pedig festék vagy vakolat kerül a felületekre, oda az
Emcoril AC –t javasoljuk.
Speciális bevonatok különösen műgyanta padlók és
műgyanta esztrichek felhordása előtt szükséges az alap
vizsgálata és megfelelő alapfelület előkészítő
intézkedések megtétele. Ügyelni kell az ide vonatkozó
előírások és szabványok betartására.
Az Emcoril B VM szállítható fehér színben is.
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Emcoril B VM műszaki adatok
Jellemzők
fedés

Egység
Kg/dm3

Érték

Megjegyzés

ca. 1,00

Felhasználás

g

150-200

m2- ként

száradási idő

óra

ca 3

+20 C° -nál

szín

tejfehér

halmazállapot

folyékony

Záró hatásfok

Kb. 91% - os, vizsgálva TLNBM-Stb 92 szerint

Külső felügyelet

FMPA, Stuttgart

Saját minőségbiztosítás

DIN EN ISO 9001

Tárolás

Zárt edényzetben, fagymentesen és szárazon legalább 12 hónapig

Szállítási forma

30 kg-os kanna
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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