













GEM-COTETM WA ST
Material acrilic, pe bază de apă,
pentru pardoseli
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Prezentare Generală

Fișă tehnică
Limite:
Nu aplicați Gem-Cote WA ST când temperatura aerului sau
a suprafeței este sau se așteaptă să scadă sub 5° C.
Condensarea apei pe peliculă în timpul primelor ore de uscare
poate afecta negativ aspectul și întărirea materialului.
Suprafețele vopsite trebuie testate pentru a se verifica dacă
stratul de Gem-Cote WA ST nu dezlipește suprafața vopsită
deja existentă. În caz de dubiu, îndepărtați vopseaua existentă
până la beton. Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este
esențială pentru succesul aplicării Gem-Cote WA ST.
Consultați Serviciul tehnic Gemite RO pentru a vă asigura că
respectați procedeele corecte de pregătire a suprafeței.

Duritate superioară
Rezistență mare la abraziune
Flexibilitate
Durabilitate mare
Rezistență la înroșirea datorată apei
Material pe bază de apă
Aderență mare
Rezistență la fungi și mucegai
Ușor de curățat
Aplicabil cu ruloul sau peria
Rezistență chimică bună
Se întărește și devine nelipicios în 1,5-2,5 ore
Economic

DESCRIEREA PRODUSULUI
Gem-Cote WA ST este un material de acoperire colorat,
rezistent la abraziune, destinat pardoselilor supuse la trafic
mediu și ușor. Este folosit ca strat de finisare sau se poate
aplica deasupra lui un sealer incolor pe bază de apă, acrilic
sau uretanic/acrilic sau un strat epoxidic cu solide 100%
produs de GEMITE, pentru îmbunătățirea aspectului,
rezistenței la abraziune și la substabțe chimice în aplicații
specifice pe pardoseli.
Compoziţie și materiale:
Gem-Cote WA ST este o emulsie modificată acrilic,
unicomponentă, de mare performanță, destinată pardoselilor,
cu rezistență excelentă la apă, săruri și expuneri moderate la
substanțe chimice. Gem-Cote WA ST este un produs ușor de
aplicat atât la interior, cât și în exterior. Este foarte ușor de
curățat. Poate fi aplicat cu peria, ruloul sau prin pulverizare.

Sănătate și securitate
Gem-Cote WA ST este un material de acoperire pe bază de
apă, lipsit de toxicitate. Pielea poate fi sensibilă la latexul
acrilic sau la aditivii modificați. Evitați contactul cu ochii și
contactul prelungit cu pielea. Dacă acesta se produce, spălați
imediat cu apă din abundență. Consultați medicul, în caz de
iritații. Este dăunător dacă este ingerat.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Culoare
Gem-Cote WA ST este disponibil în șapte culori standard.
Culorile personalizate sunt disponibile la comandă.
Pachetare
Gem-Cote WA ST este disponibil în canistre de 4 L și găleți
de 20 L.
Randament
Gem-Cote WA ST acoperă aproximativ 10-12 m2/L la o
grosime de 0,08-1 mm/strat.
Depozitare și transport
Dacă este păstrat în recipiente închise, valabilitatea
produsului este de 12 luni.
Date tehnice
Conținutul de pigment pe volum %
Volumul de solide %
Vâscozitate, KU
pH
Elongație
Flexibilitate la mandrină
Reaplicare
Timp minim de așteptare

Gem-Cote WA ST

pag. 1 din 2

16,3
34,9
77
9,2
60%
6 mm
2-3 ore
12 ore

Pregătirea suprafeței de beton
Înainte de a fi acoperit, betonul proaspăt trebuie să fie întărit
și îndepărtate toate urmele de compuși de întărire. Gem-Cote
ST WA este formulat să fie aplicat pe betonul umed, imediat
după punerea în operă și finisarea acestuia. Îndepărtați
molozul sau betonul delaminat. Curățați suprafața de beton
prin sablare, îndepărtând praful, murdăria, betonul deteriorat
sau vopseaua. Betonul trebuie să fie curat și uscat. Suprafața
trebuie să fie rugoasă. Pentru îndepărtarea grăsimilor,
uleiurilor și altor contaminanți, utilizați o substanță de
curățare a betonului sau spălați cu un detergent puternic,
clătind foarte bine. Îndepărtați vopseaua sau lacul acolo unde
nu au aderat bine la substrat, dacă pregătiți o suprafață vopsită
anterior. Testați aderența produsului pe o suprafață mică,
pentru a vedea dacă nu se umflă, nu se încrețește sau nu
barbotează. Dacă aceste fenomene apar, îndepărtați vopseaua
sau lacul prin sablare sau folosind un solvent pentru vopsea.
Dacă stratul de acoperire nu este afectat, sablați până devine
mat și curățați cu atenție. Contactați Serviciul tehnic Gemite
RO pentru specificații privind pregătirea suprafeței și
aplicarea Gem-Cote WA ST.
Aplicarea
Gem-Cote WA ST poate fi aplicat cu ruloul, peria sau prin
pulverizare. Aplicați minim două straturi. Al doilea strat
poate fi aplicat imediat după ce primul strat nu mai este
lipicios. Al doilea strat trebuie aplicat imediat după primul
pentru a evita contaminarea celui dintâi. Contactați Serviciul
tehnic Gemite RO pentru informații privind aplicarea GemCote WA ST pe pardoseli antiderapante. În condiții normale,
zonele acoperite pot fi deschise traficului ușor după 12 ore și
folosinței uzuale, după 24 de ore.
Curățarea
Curățați sculele și echipamentele imediat după folosire, cu
apă. Pentru materialul întărit, folosiți dizolvant de vopsea..
Livrare și costuri
Gem-Cote WA ST este livrat în întreaga lume. Contactați
Gemite RO pentru detalii.
Mentenanță
Pentru curățare, folosiți detergenți industriali fără amoniac.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii, contactaţi Gemite
RO.
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