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Prezentare Generală

Fişă Tehnică
Limitări:
Nu aplicaţi Gem-Seal WUA ST când temperatura aerului
sau a suprafeţei este aproximativă sau sub 5 C, când ploaia
este iminentă sau când umiditatea relativă este peste 90%,
în timpul aplicării şi câteva ore după. Condiţiile de frig sau
condensul afectează aspectul filmului uscat.

Duritate superioară;
Flexibilitate excelentă;
Durabilitate superioară;
Rezistenţă mare la abraziune;
Excelentă rezistenţă la UV;
Aderenţă excelentă la substrat;
Rezistent la ciuperci şi mucegai;
Foarte rezistent la îngheţ-dezgheţ;
Uşor de curăţat;
Aplicabil cu rola sau prin pulverizare;
Bună rezistenţă chimică;
Impermeabil la apă.

Suprafeţele vopsite trebuie testate pentru a verifica dacă
Gem-Seal WUA ST nu se încreţeşte pe suprafaţa existentă
vopsită. Dacă există dubii, înlăturaţi vopseaua pentru a
curăţa betonul şi reaplicaţi sealerul. Pregătirea suprafeţei
este esenţială pentru obţinerea de rezultate bune.

Gem-Seal WUA ST este un sealer transparent foarte
rezistent la abraziune, destinat pardoselilor din beton şi
lemn.
Gem-Seal WUA ST se poate utiliza şi pentru
supraprotecţia pardoselilor peliculare colorate, de natură
acrilică sau acrilo-uretanică, de tip Gem Cote WA ST sau
Gem Cote WUA ST.
Întrebuinţări:
 Gem-Seal WUA ST se foloseşte ca finisaj pentru
pardoseli interioare şi exterioare, pentru parcări sau ca
acoperire pentru ţiglă, cupru, aluminiu şi bronz.




Gem-Seal WUA ST se foloseşte pentru a proteja
betoanele din fabricile chimice, fabricile alimentare,
laboratoare, clinici, spitale, şcoli, magazine, parcări şi
alte arii.
Gem-Seal WUA ST poate fi colorat în masă prin
adăugare de coloranţi de dispersie în soluţii apoase.
Produsul obţinut dă pardoselilor o nuanţă de culoare
uniformă.



Gem-Seal WUA ST colorat şi aplicat prin pulverizare
poate creea pe pardoselile de beton jocuri de culoare
asemănătoare combinaţiilor de travertin, lăsând vizibilă
structura substratului.
Consultaţi Gemite RO pentru alegerea colorantului.
Compoziţie şi materiale:
Gem-Seal WUA ST este un sealer acrilo-uretanic
transparent unicomponent, de înaltă performanţă, ce
prezintă o excelentă rezistenţă la apă, săruri şi acizi.
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Contactaţi Gemite RO pentru a vă asigura înainte de
aplicare că sunt corect urmate procedurile de aplicare şi de
pregătire a suprafeţei.
La aplicarea cu pensula sau rola, ventilaţi bine zonele şi
evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 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 persoana afectată la aer curat. În
caz de ingerare nu induceţi vomitive, şi în toate cazurile
consultaţi medicul.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Culoare:
Gem-Seal WUA ST este un sealer transparent. Dacă doriţi
să obţineţi un sealer colorat, contactaţi Gemite RO.
Ambalare:
Gem-Seal WUA ST este furnizat în găleţi de 20 litri,
pachetat câte 36 de găleţi pe un palet.
Acoperire:
Un litru de Gem-Seal WUA ST va acoperi aproximativ 5 7 m2 într-un singur strat, în funcţie de porozitatea
suprafeţei. Aplicaţi două sau mai multe straturi, în funcţie
de gradul de protecţie cerut. Citiţi cu atenţie instrucţiunile
de aplicare.
Depozitare şi transport:
Termenul de garanţie a produsului Gem-Seal WUA ST
este de 12 luni, dacă acesta este păstrat în containere
închise, pe paleţi, într-o zonă protejată.

Date tehnice:
Solide nevolatile
Densitate specifică
Vâscozitate, KU
PH
Elasticitate
Flexibilitate Mandrel
Reacoperire
Timp de lucru
Abraziune Taber

Aplicare:
Gem-Seal WUA ST poate fi aplicat cu role, pensule sau
prin pulverizare airless.

25%
1,02 Kg/L
58
9
75%
min. 6 mm
2 - 3 ore
24 ore
54 mg

Aplicaţi Gem-Seal WUA ST în minim două straturi.
Sablaţi primul strat uscat dacă trec 24 ore între aplicări.
Când e nevoie de o suprafaţă rugoasă, presăraţi nisip fin în
primul strat şi aplicaţi al doilea strat.

Pregătirea suprafeţei de beton:
Betonul nou trebuie să fie maturat cel puţin 7 zile înainte de
aplicarea produsului şi toate urmele, resturile, vopseaua sau
murdăria trebuie îndepărtate prin sablare, sau alicare, sau
scarificare. Betonul trebuie să fie curat şi uscat.
Stratul de beton nu trebuie acoperit cu Gem-Seal WUA
ST, dacă există probleme cu apa.
Suprafeţele fine necesită profilare, pentru a asigura
aderenţa corespunzătoare. Metodele recomandate pentru
profilarea suprafeţei sunt sablarea, alicarea sau tratarea cu
acid.
Pentru a îndepărta grăsimea şi alţi contaminanţi, folosiţi un
solvent special pentru beton sau spălaţi cu un detergent şi
clătiţi temeinic. Curăţaţi vopseaua şi toate particulele care
nu sunt lipite de suprafaţă.
Contactaţi Gemite RO pentru aplicări pe suprafeţe din
lemn.
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Toate uneltele şi echipamentul trebuie curăţate imediat cu
apă.
Stocuri şi costuri:
Gem-Seal WUA ST este disponibil în întreaga lume.
Contactaţi Gemite RO pentru lista de preţuri.
Întreţinere:
Pentru curăţare, folosiţi detergent industrial fără amoniu.
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
produsului Gem Seal WUA ST, 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

