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BETONI-PEITTAUSLIUOS
Beton marató folyadék

TÍPUS A Betoni-Peittausliuos marató folyadék, egy savbázisú,
emulziós lemosószer beton padlók maratásához. A
maratószerrel gyorsan és könnyedén eltávolítható a
cementtej a festeni kívánt felületről.

HASZNÁLAT A Betoni-Peittausliuos reakcióba lép az alkáli eredetű
cementtejjel és semlegesíti a sósav összetevőit. A reakció
során víz és sók képződnek, amik vizes lemosással
könnyedén eltávolíthatóak. A mosási hatékonyság
növeléséről az emulzió tartalma gondoskodik.

A Betoni-Peittausliuos és a maratást követő vizes lemosás
a beton felületéről eltávolítja a cementtejet, a piszkot, a
felületi zsírt és a sókat, melyek gátolják a tapadást és a
festést. A pólusokba mélyen beivódott zsír és olaj csak
csiszolással távolítható el. Ne használjuk korábban már
festett felületeken. Alkalmas tégla, kő, egyéb burkolatok,
cserép és fafelületek beton és vakolat maradványainak
eltávolításához.

MŰSZAKI ADATOK
Ph: Kevesebb mint 1; sósavat tartalmaz.

Kiadósság: 0,5-1 liter kész keverék / m2

Hígítás, szerszámtisztítás: Vízzel. 1:1 arányban. Mindig a
maratószert öntsük a vízhez, hogy elkerüljük a
hőképződést és a freccsenéseket.

Szín: vörös.

Kiszerelés: 1; 5 liter

BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

FORGALMAZÁSI
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A felület előkészítése A maratószert mindig műanyag kannában hígítsuk, mivel

fémfelületeken a sav hatásai korróziós károkat
okozhatnak. A kész keverék felvihető öntéssel, vagy
locsoló kannával egyaránt. Így a cementtej intenzívebben
oldódik. A maratás elősegítésének érdekében keféljük át
a felületet. Amennyiben a cementtej vastag, használjunk
több oldatot

Alkalmazás Hagyjuk az oldatot 5 percig a felületen hatni, eközben eljut
a beton repedéseibe is. Gyűjtsük össze a képződött
iszapot, lapáttal és vakolókanállal. A felmaratott felületet
ezután azonnal mossuk át vízzel, majd távolítsuk el a vízet
is. Hagyjuk a felületet 2-3 napig száradni, ezután festhető.

Tégla felületek A lemosni kívánt felületet nedvesítsük meg vízzel, hogy az
oldat minél kevésbé ivódjon be a téglába. A vízzel 1:1
arányban hígított maratószerrel keféljük át a felületet.
Hagyjuk 5-10 percig hatni majd öblítsük le a felületet.

Cserép felületek Hígítsuk 1:1 vagy 1:2 arányban vízzel. Az oldattal
megnedvesített ruhával, egyenként mossuk át a
cserepeket, hogy ne szivároghasson az oldat az
összeillesztésekbe. Ezt követően vízzel mossuk le a
felületet.

MUNKAVÉDELEM Az alkalmazás során ajánlott gumicsizma, gumikesztyű és
védőszemüveg viselése, mivel textil felületeken a savas
oldat kárt okozhat. A kipárolgó savas gőzök irritációt
okozhatnak. A munka során gondoskodjunk a megfelelő
szellőzésről vagy használjunk légző maszkot.

ELSŐSEGÉLY Ha a bőrre fröccsen: Mossuk le szappanos vízzel vagy
emulzióval és használjunk kézkrémet.
Ha szembe kerül: Alaposan 15 percen át öblítsük.
Ha szükséges forduljunk orvoshoz.

Szavatossági idő 5 év

Tárolás Száraz, hűvös jól szellőző helyen

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek
és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk,
ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A
használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az
ISO 9001szabvány tanúsítja.
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