
FE LHASZNÁL ÁSI TE RÜ LE T
  Ipari padlók
  Autóparkolók
  Csiszolt, polírozott padlók
  Betonfelületek impregnálása
  Vékony rétegű bevonat, fedőréteg
  Ásványi anyagok impregnálása, védelme

TECHNIK AI JE LLE MZŐK
  Teljes mértékben vízzáró
  Páraáteresztő
  Foltmentesen olaj-és lúgálló
  Savak nagy részének ellenáll
  Hőálló
  Kopásálló
  Könnyen takarítható, csúszásmentes
  Esztétikus csillogó felületet ad
  Egyszerű alkalmazás
  Kiváló tapadás

MŰSZ AKI ADATOK
  Sűrűség (20°C-on): 1,15 g/ml
  Lobbanáspont: 103°C
  Viszkozitás (25°C-on): 80 mPa.s
  Megjelenés és szín: átlátszó folyadék, de világos-, középszürke  

 valamint antracit változatban is rendelhető (egyedi színek  
 esetén kérje tanácsunkat).

ANYAGFE LHASZNÁL ÁS
80-100 gr/m2 két rétegben, a felület porozitásától függően. 

HŐMÉ RSÉ K LE TI KORL ÁTOK
+ 15°C és + 30°C között használható fel.

FE LHASZNÁL ÁS
A betonfelületnek mentesnek kell lennie minden szennyeződéstől, 
olajtól, zsírtól és laza részektől. Friss beton esetén 28 nap száradás 
után lehet lakkozni.
Rövidszőrű, velúr, oldószerálló hengerrel, vagy airless szórással 
vihető fel. Hengerezésnél hossz- és keresztirányban is hengerezni 
kell, hogy egyenletes, vékony rétegben alkalmazzuk a lakkot. 
A tócsásodást vagy vastag rétegben történő felvitelt kerülni kell, 
mert buborékosodhat a lakk. Az első réteg után a felület még 

foltos lehet, de csak 24 óra múlva, a teljes száradás után lehet a 
második réteget felvinni. A második réteghez általában 20-50%-kal 
kevesebb anyag szükséges. A kezelt felület 24 óra múlva haszná-
latba vehető, és a teljes terhelés 72 óra múlva lehetséges.
Vízzel hígítani tilos. 
Kerülje a szembe jutást vagy a bőrrel való érintkezést. Alkalmazás 
közben megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

TISZ TÍTÁS
Az eszközök szükség esetén lakkbenzinnel tisztíthatók, de javasolt 
mindegyik réteghez új hengert használni.

CSOMAGOL ÁS
20 kg és 5 kg kannában.

TÁROL ÁS
Eredeti csomagolásban 12 hónapig eltartható száraz, hűvös 
helyen. Felbontás után minél hamarabb használja fel.

Figyelmeztetés: Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek 
eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget 
és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. 
A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és 
biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás 
kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal 
kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját

egykomponensű, hibrid szilán-alapú 
impregnáló és lakk beton felületekhez
A DUROSMART FLOORPROTECT S egykomponensű, levegő nedvességére 
kötő, átlátszó bevonat, amely kivételes tulajdonságokkal rendelkezik számos 
alkalmazási területen. Kiváló víz- és vegyszerállósággal rendelkezik és foltálló.
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