GEM-COTE PC SB
Material de acoperire pe bază de
solvent pentru piscine
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GEM-Cote PC SB
Material de acoperire pe bază de
solvent pentru piscine

Aderență superioară
Rezistență superioară la apă
Pentru condiții submersibile
Durabilitate mare
Ușor de aplicat
Economic

DESCRIEREA PRODUSULUI
Gem-Cote PC SB este un material de acoperire acrilic, pe
bază de solvent, de mare performanță, folosit ca strat colorat
deasupra Cem-Kote Flex ST sau Cem-Kote Flex TC în
aplicații pe piscine, pentru a obține culoarea albastră. Este
foarte rezistent la substanțele chimice de curățare.
Compoziţie și materiale:
Gem-Coat PC SB conține rășină acrilică și substanțe
anorganice, pigmenți și aditivi care asigură rezistența la
mucegai și o durabilitate mare.

Limite:
Gem-Cote PC SB este destinat aplicărilor peste Cem-Kote
Flex ST sau Cem-Kote Flex TC. Materialul poate fi aplicat
și peste betonul dens al piscinelor, însă longevitatea sa va fi
mai redusă, în comparație cu vopselele de piscină pe bază de
apă. Nu aplicați materialul când ploaia este iminentă.
Temperatura suprafeței și ambientală timp de 24 de ore după
aplicare nu trebuie să fie mai mică de 7° C sau peste 32° C.
Materialul nu trebuie să înghețe în primele 24 de ore de la
aplicare.
Sănătate și securitate
Solventul Gem-Cote PC SB este inflamabil. Dacă se produce
contactul cu pielea, spălați cu apă. Este periculos dacă este
ingerat.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
Culoare
Gem-Cote PC SB este disponibil în trei culori albastre:
deschis, mediu și închis. Sunt disponibile și culori la
comandă.
Pachetare
Gem-Cote PC SB este un material lichid unicomponent,
disponibil la bidoane de 20 L.
Randament
Gem-Cote PC SB: aproximativ 6,0-7,0 m2//L/strat. Puterea
de acoperire este orientativă, aceasta depinzând în mare
măsură de rugozitatea și porozitatea substratului, grosimea
aplicării și metoda folosită pentru aplicare.
Depozitare și transport
Dacă este păstrat în recipiente închise, la temperaturi peste 4°
C, valabilitatea produsului este de 2 ani.
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Date tehnice
Culori
Vâscozitate
Intemperii
Agenți chimici
Exfoliere la sare
Permeabilitate
Greutate
Volumul solidelor

Albastru deschis, mediu, închis
KU
Rezistență excelentă a culorii
Rezistență excelentă
Nu se exfoliază
25,6 perms (1470,3 ng/Pa.s.m2)
0,98 kg/L
34%

Pregătirea suprafeței
Suprafața pe care va fi aplicat materialul trebuie să fie curată.
Îndepărtați toate murdăriile, praful, eflorescențele, urmele de
ciment și alte materii care ar putea influența aderența
materialului. Cem-Kote Flex ST sau Cem-Kote Flex TC
trebuie lăsate la întărit la aer uscat timp de cel puțin 48 de ore.
Spălați suprafața cu fir de apă la presiune mare, 13,8-17,2
MPa (2.000-2500 psi). Dacă este aplicat peste beton sau
plaster, folosiți o presiune de cel puțin 24 MPa (3.500 psi).
Aplicarea
Nu diluați Gem-Cote PC SB. Folosiți un rulou textil scurt
sau mediu pentru aplicare. Poate fi folosit și un echipament
convențional de pulverizare, airless. Aplicați două straturi; al
doilea strat poate fi aplicat imediat ce primul strat nu mai este
lipicios, aproximativ după 0,5-1 oră, în funcție de
temperatură.
Curățarea
Curățați sculele și echipamentele imediat după folosire, cu
apă. Pentru curățarea materialului întărit, folosiți MEK sau
xilol.
Întărirea
Gem-Cote PC SB necesită cel puțin 48 de ore de uscare la
aer, pentru a-și mări rezistența la contactul continuu cu apa.
Livrare și costuri
Gem-Cote PC SB este livrat în întreaga lume. Contactați
Gemite RO pentru detalii.
Mentenanță
Aplicat peste Cem-Kote Flex ST sau Cem-Kote Flex TC,
materialul poate dura 6-8 sezoane sau mai mult. Aplicat peste
beton, în funcție de densitatea acestuia și de numărul de
curățări, aplicarea unui nou strat de Gem-Cote PC SB este
necesară mai devreme.
Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite
RO.
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