MS 33
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
Στεγανοποιεί και προστατεύει όλα τα απορροφητικά υλικά

Περιγραφή
Προϊόντος :

Διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό απορροφητικών
επιφανειών, με μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης. Είναι
έτοιμο προς χρήση και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό
προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Χρήσεις :

Χρησιμοποιείται για την στεγάνωση και προστασία των
κοινών και των έγχρωμων τσιμεντούχων σοβάδων, αλλά
και σε κάθε άλλη απορροφητική επιφάνεια όπως
σκυρόδεμα,
κεραμίδια,
τσιμεντοκονίες,
μωσαϊκά
ταρατσών, απορροφητικά πετρώματα, φυσικούς λίθους
κ.λπ. Προστατεύει τα δάπεδα, και τα αγυάλιστα μάρμαρα
από το νερό και τους ρύπους. Προστατεύει τα φυσικά χρώματα των σοβάδων και των
φυσικών πετρωμάτων χωρίς να ξεφλουδίζει και να γυαλίζει. Σταθεροποιεί την
απόχρωση των έγχρωμων τσιμεντούχων επιχρισμάτων, η οποία δεν σκουραίνει πλέον
με τη διαβροχή. Στεγανοποιεί και προστατεύει τους αρμούς στα πλακίδια.

Πλεονεκτήματα: Διαφανές ‐ Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες – Αντιαλκαλικό ‐ Στεγανωτικό ‐ Δεν
δημιουργεί φιλμ ‐ Δεν ξεφλουδίζει ‐ Διατηρεί τη διαπνοή του επιχρίσματος από μέσα
προς τα έξω ‐ Σταθεροποιεί την απόχρωση των έγχρωμων σοβάδων ‐ Μειώνει την
κατακράτηση της ρύπανσης – Άοσμο ‐ Υδατοαπωθητικό
Τρόπος
Διάθεσης :

Σε πλαστικά μπιτόνια 5kg και 20kg
• Σε παλέτα 300 kg, 60 μπιτόνια των 5kg
• Σε παλέτα 4800 kg, 24 μπιτόνια των 20kg

Αποθήκευση:

Να αποθηκεύεται στεγασμένο και σε θερμοκρασία μεταξύ + 5 oC έως + 35 oC

Συμπεριφορά
στη φωτιά :

Δεν αναφλέγεται

Ασφάλεια και
Υγιεινή :

ΠΟΕ ‐ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”: Οριακή τιμή ΠΟΕ: 140 gr /lt.
Mέγιστη περιεκτικότητα στο έτοιμο προς χρήση προϊόν: 139 gr/lt.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατανάλωση:

0,2 ‐ 1,0 kg/m2 , ανάλογα με την επιφάνεια

Οδηγίες χρήσεως:

 Ανακατέψτε πριν τη χρήση
 Χρησιμοποιήστε το αδιάλυτο ή διαλυμένο έως 30% σε νερό
 Εάν υπάρχουν ρωγμές, επισκευάστε τις πριν εφαρμόσετε το MS 33
 Εφαρμόστε με ρολό, σε δυο ή περισσότερες στρώσεις, μέχρι κορεσμού. Η
απαιτούμενη ποσότητα εξαρτάται από την απορροφητικότητα της
επιφάνειας και το επιθυμητό αποτέλεσμα
 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε επιχρίσματα ρητινούχας βάσης
(MARMOLINE SVR).
 Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5 oC έως + 35 oC.
Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του
προϊόντος. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε
στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το
χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.
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