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GEM-GARD SX, GEM-GARD SL
Sealere penetrante şi transparente

Prezentare Generală

 Penetrare adâncă în beton;
 Reactiv chimic cu substratul;
 Reduce penetrarea apei şi a clorurilor;
 Permite transferul vaporilor din substrat;
 Nu decolorează suprafaţa;
 Rezistent chimic faţă de combustibili şi uleiuri;
 Poate fi aplicat pe suprafeţe uşor umede;
 Material cu durabilitate mare;
 Îmbunătăţeşte rezistenţa la îngheţ/dezgheţ;
 Produs economic.

Întrebuinţări
 Gem Gard SX(SL) este un sealer transparent şi
impermeabil, care împiedică pătrunderea apei şi a clorurilor în
suprafeţele de beton la tablierele de poduri sau la parcări.

 Gem Gard SX(SL) pătrunde adânc, peste 2 [cm], în
substratul de beton (sau în zidărie) şi asigură o protecţie pe
termen lung a acestora.

 Gem Gard SX(SL) se foloseşte pentru betoane turnate,
prefabricate, blocuri de ciment, piatră şi zidărie.

Compoziţie şi materiale
Gem Gard SX conţine un amestec de silan şi siloxan
oligomeric, dizolvate în solvent organic.

Gem Gard SL conţine silan diluat în etil sau izopropil. Mărimea
moleculară mică a reactivului silan/siloxan permite penetrarea
maximă în substrat, la peste 2 [cm] adâncime, unde reacţionează
chimic cu cimentul. Aceasta reacţie chimică asigură o legătură
permanentă între materialul impermeabilizant şi substratul
cementuos.
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Fişă Tehnică

Limitări
Nu aplicaţi pe suprafeţe umede sau dacă este posibil să
plouă. Nu aplicaţi materialul dacă temperatura suprafeţei
sau a aerului este mai mică de 40 C sau dacă umiditatea
este peste 90%. Nu aplicaţi pe suprafeţe vopsite sau
suprafeţe din lemn.

În condiţii atmosferice dure, Gem Gard SX/SL nu
impermeabilizează suprafeţele crăpate.

Protejaţi toate suprafeţele învecinate zonei de pulverizare
şi folosiţi alcool mineral pentru a îndepărta materialul
nedorit. Solvenţii sunt inflamabili. Păstraţi materialul
departe de surse de căldură intensă. Folosiţi numai în
zone bine ventilate. Fumatul este interzis în timpul
aplicării. Folosiţi echipament anti-ex. Evitaţi inhalarea
vaporilor. Pentru aplicaţii exterioare, aplicatorul trebuie
să utilizeze cartuşe respiratorii filtrante, aprobate. Pentru
aplicaţii interioare, utilizaţi pentru respiraţie linii de
alimentare cu aer.

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR.

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !

Ambalare
Gem Gard SX(SL) este furnizat în găleţi de 20 de litri.
Pachetarea este de 36 de găleţi pe un palet.

Acoperire
Acoperirea aproximativă este de 2,5 – 3,7 m2/L. Această
acoperire este orientativă şi depinde de porozitatea
substratului, de rata de absorbţie şi de metoda de aplicare
folosită. Faceţi teste la locul aplicării.

Depozitare si transport
Durata de viaţă în containere sigilate este de 12 luni.
După deschiderea containerului, materialul trebuie folosit
într-un timp de maxim de câteva săptămâni.

Date tehnice
SX SL

Solvent utilizat Solvent organic Alcool izopropil
Penetrare în beton 3 – 20 mm
Exfoliere Nu se exfoliază

Aspectul suprafeţei
Nici o schimbare vizuală după

aplicare
Transmisie vapori Transmisie 100%
Absorbtie cloruri 89 % mai puţin 88 % mai puţin
Absorbţie de apă 87 % mai puţin 90 % mai puţin
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Pregătirea suprafeţei
Suprafaţa trebuie să fie curată, fără praf şi fără alte produse
contaminante. Suprafaţa trebuie să fie absorbantă, pentru a
permite penetrarea sealerului. Betonul nou trebuie să fie maturat
minim 10 zile. Toate crăpăturile mai mari de 0,3 mm trebuie
etanşeizate cu un

Poliuretan flexibil. Orice plombare trebuie făcută înainte de
aplicarea de Gem Gard SX(SL).

Amestecare
Amestecaţi minim 5 minute înainte de aplicare. Nu diluaţi
materialul. Mixaţi materialul în zone aerisite. Este recomandat ca
mixerul să aibă protecţie anti-ex. Folositi un mixer cu o paletă
capabilă să amestece uniform tot conţinutul containerului.

Aplicare
Faceţi teste pentru a determina compatibilitatea şi rata efectivă
de aplicare pentru a asigura o impregnare bună a substratului. Se
recomandă un echipament airless de 138 kPa, dotat cu diuze
rezistente la solvent. Un singur strat este suficient pentru
suprafeţele de beton netede si dense. Folosiţi două straturi pentru
suprafeţele poroase.

Suprafeţe orizontale
Aplicati Gem Gard SX(SL) până îmbibaţi suprafaţa, pentru 2-3
minute, înainte de a penetra în substrat.

Suprafeţe verticale
Incepeţi pulverizarea de sus în jos. Este esenţial ca
materialul să se prelingă pe o suprafaţă de 15 – 20 cm,
pentru a obţine o penetrare maximă. Evitaţi pulverizarea
suplimentară şi protejaţi toate suprafeţele adiacente ce pot
fi afectate de solvenţi.

Maturare
Gem Gard SX(SL) se usucă în contact cu aerul.
Reacţionează şi devine eficient pe deplin în aproximativ 7
zile, în funcţie de temperatură şi de umiditate.

Întreţinere:
Pentru informaţii legate de întreţinere, contactaţi
Serviciul Tehnic Gemite RO.

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 Gard SX(SL), pentru asistenţă şi
informaţii tehnice, contactaţi Gemite RO.


