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GEM-COTE WA ST
Peliculă acrilică colorată pentru

finisarea pardoselilor

Prezentare Generală

 Duritate superioară;
 Flexibilitate;
 Rezistenţă mare la abraziune;
 Aderenţă foarte bună la beton;
 Împiedică apariţia ciupercilor şi a mucegaiului;
 Rezistenţă mare la îngheţ/ dezgheţ;
 Uşor de curăţat;
 Aplicat cu rola sau prin pulverizare;
 Rezistenţă chimică bună;
 Material ecologic pe bază de apă;
 Produs economic;
 Se usucă la atingere în 1,5 - 2,5 ore.

Întrebuinţări:
 Gem-Cote WA ST este un strat pelicular colorat,

utilizat pentru pardoseli supuse traficului uşor spre
mediu.

 Gem-Cote WA ST este folosit ca strat de finisaj.

 Gem-Cote WA ST poate fi reacoperit cu un sealer
transparent acrilic/ uretanic, sau cu epoxi transparent
100% solid, în scopul îmbunătăţirii rezistenţei chimice
în anumite aplicaţii.

Compozitie şi materiale:
 Gem-Cote WA ST este o emulsie acrilică

unicomponentă pentru pardoseli, de mare performanţă,
cu rezistenţă deosebită la apă, săruri şi produse chimice
medii.

 Gem-Cote WA ST este un material uşor de aplicat,
atât la exterior, cât şi la interior.

 Gem-Cote WA ST este foarte uşor de curăţat.

 Gem-Cote WA ST se aplică cu rola, pensula sau prin
pulverizare.

GEM-COTE WA ST
Peliculă acrilică colorată pentru

finisarea pardoselilor

Fişă Tehnică

Limitări:
Nu aplicaţi materialul când temperatura este sub 50 C, când
este posibil să plouă, sau când umiditatea relativă depăşeşte
90% în timpul aplicării şi câteva ore după. Condiţiile de
frig sau condensul afectează aspectul filmului uscat.
Suprafeţele vopsite trebuie testate pentru a verifica dacă
Gem-Cote WA ST nu se încreţeşte pe suprafaţa existentă
vopsită. Dacă există dubii, înlăturaţi vopseaua veche.
Pregătirea suprafeţei este esenţială pentru a aplica Gem-
Cote WA ST.

Contactaţi Gemite RO pentru a vă asigura înainte de
aplicare că sunt corect urmate procedurile de aplicare şi de
pregătire a suprafeţei. Pentru a afla toxicitatea materialului
şi informaţiile referitoare la mânuirea corespunzătoare a
produsului, contactaţi Gemite RO.

Pentru aplicarea prin pulverizare sau cu rola în spaţii
închise, ventilaţi bine zona, evitaţi contactul cu pielea şi
ochii şi folosiţi echipament de protecţie. Dacă totuşi
contactul se produce, spălaţi-vă cu apă şi săpun şi
îndepărtaţi hainele contaminate. Dacă au fost afectaţi ochii,
clătiţi cu apă cel puţin 15 minute. În caz de inhalare,
scoateţi victima la aer curat, în caz de ingerare nu
administraţi vomitive, şi în toate cazurile consultaţi
medicul.

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR!

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Culoare:
Gem-Cote WA ST se livrează în şapte culori standard. Se
pot face culori la comandă.

Ambalare:
Produsul este ambalat la bidoane de 4 L sau găleţi de 20 L.

Acoperire:
10 – 12 m2 /L, la o grosime de 0,08 - 0,1 mm pe (1) strat.
Aplicaţi minim două straturi.

Date Tehnice:
Continut de pigment pe volum 16,3 %
Solide pe volum 34,9 %
Vâscozitate 77 KU
PH 9,2
Elongaţie 60,0 %
Flexibilitate dorn 6 mm
Timpul de reacoperire 2 - 3 ore
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Pregătirea suprafeţei:
Betonul nou trebuie să fie maturat. Gem-Cote ST WA este
proiectat să poată fi aplicat pe beton umed (relativ proaspăt
turnat). Îndepărtaţi toate delaminările. Curăţaţi suprafaţa
betonului prin alicare, scarificare, îndepărtaţi praful,
mizeria şi resturile vechi de vopsea. Betonul trebuie să fie
curat. Suprafeţele superfinisate necesită un atac acid pentru
îmbunătăţirea aderenţei. Îndepărtaţi urmele de ulei, grăsime
şi vopseaua mai veche.

Aplicare:
Gem-Cote ST WA poate fi aplicat cu pensula, rola sau
prin pulverizare. Aplicaţi minim două straturi. Al doilea
strat poate fi aplicat imediat ce primul este uscat la
atingere. Aplicaţi al doilea strat cât se poate de repede
pentru a evita contaminarea primului strat. În condiţii medii
de uscare, suprafeţele pot fi date în exploatare după 12 – 24
de ore.

Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de
înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi
Gemite RO.

Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
sistemului Gem-Cote ST WA, pentru asistenţă şi
informaţii tehnice, contactaţi Gemite RO.

Fraze S
S   2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24 a se evita contactul cu pielea
S 25 a se evita contactul cu ochii
S 29 a nu se arunca la canalizare
S 46 în caz de înghițire, a se consulta imediat

medicul şi a i se arăta eticheta


