
FE LHASZNÁL ÁSI TE RÜ LE T 
  Ipari padlók
  Színes felületek
  Monolit betonok
  Kül- és beltéri betonfelületek
  Cementhabarcsok, vakolatok

JE LLE MZŐK
  Homogén, fényesen csillogó felületet ad
  Könnyen felhordható
  Megszünteti a felület porozitását 
  Egyenletes, megfelelő száradást biztosít
  Csökkenti a repedések keletkezését
  Sima és egyenetlen felületre is alkalmazható
  Színtelen, aromás illatú folyadék
  Sűrűség: 0,85 gr/ml

HASZNÁL ATI UTASÍTÁS 
A DUROSEAL felhasználásra kész termék, nem szabad oldószer-
rel hígítani. A DUROSEAL-t permetezővel vagy teddy hengerrel 
kell a felületre felvinni. Porszórt ipari padlók esetén ügyelni kell, 
hogy a felület ne legyen túl nedves.
Permetező tisztítás: szintetikus hígítóval.
Használatbavétel: 6 óra 20°C-on, 12 óra 5°C-on.

FELHASZNÁLÁS
A DUROSEAL-ből felhasználandó mennyiség az időjárástól, 
a betonfelület porozitásától függ. 
Általában 1 m² felületre 80-100 gr. párazáró folyadékot javasolt 
felhasználni. Túlzott felvitele kerülendő, mert viaszos, nehezen 
eltávolítható réteget képez a beton felületén. 
A használatba vett padló felületéről a Duroseal gyorsan lekopik. 
Nagy felületek esetén előfordulhat, hogy a DUROSEAL lakkréteg 
lekopása átmeneti, de intenzív porképződéssel jár. Ez a jelenség 
megelőzhető, ha átadás előtt egy speciális oldószeres takarítás-
sal eltávolítjuk a padló felületéről a DUROSEAL-t. 
További információért kérje tanácsunkat.

KISZE RE LÉS
200 literes hordóban, vagy 20 literes kannában.

TÁROL ÁS
Hűvös, száraz helyen 24 hónapig tárolható, eredeti, 
bontatlan csomagolásban. Nem fagyveszélyes. 

BIZ TONSÁGI E LŐÍR ÁSOK
Illékony, gyúlékony oldószereket tartalmaz. Alkalmazza jól 
szellőző helységben, a felhasználás környezetében a dohányzás 
és nyílt láng használata tilos. Zárt helyiségben használjon szel-
lőztető ventillátorokat és aktív szénbetétes maszkot. Ne feledje, 
hogy az oldószer nehezebb a levegőnél, így az lefelé ereszkedik. 
További információkért kérje a termék biztonsági adatlapját.

oldószeres párazáró folyadék 
A DUROSEAL felhasználásra kész impregnáló, felületkezelő 
folyadék, amely kiváló védelmet nyújt a friss betonnak illetve 
a kéregerősítővel ellátott ipari padlóknak a kiszáradás ellen. 
Használható továbbá kőburkolatok impregnálására. 
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