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Prezentare Generală

Fişă Tehnică
Depozitare şi transport:
Containerele nedeschise au o valabilitate de 6 luni. După
deschiderea containerului, materialul trebuie întrebuinţat în
câteva săptămâni.

Material pe bază de apă;
Produs cu penetrabilitate adâncă;
Reactiv chimic cu substratul;
Reduce absorbţia şi penetrarea apei;
Produs ecologic;
Rezistent chimic la contaminările atmosferice;
Durabilitate pe termen lung;
Creşte rezistenţa la îngheţ/dezgheţ;

Întrebuinţări
 Gem-Gard SX WB este un sealer de impermeabilizare
transparent, care previne infiltrarea apei şi a clorurilor
în beton.


Gem-Gard SX WB este utilizat în primul rând pe
suprafeţele orizontale, cum ar fi parcările.

Compoziţie şi materiale
Gem-Gard SX WB conţine o micro-emulsie de silan siloxan. Mărimea moleculară mică a materialelor active
permite penetrarea maximă a acestora în substraturile de
beton. Silan - siloxanul organic reacţionează chimic în
prezenţa umidităţii cu cimentul. Această reacţie oferă o
aderenţă chimică permanentă a materialului de
impermeabilizare la produsul cementuos. Sealerul permite
transferul vaporilor din substrat.
Limitări:
Gem-Gard SX WB nu trebuie folosit la temperaturi
scăzute. În unele situaţii, etanşatorul ar putea produce o
slabă întunecare a substratului. Pregătiţi un eşantion test,
pentru a primi aprobarea clientului/arhitectului.
NU LĂSAŢI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR.
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !
Ambalare:
Gem-Gard SX WB este furnziat în găleţi de 20 L şi este
pachetat la 36 de găleţi pe un palet.
Acoperire:
Aplicaţi Gem-Gard SX WB după cum urmează:
Beton dens
2.5 - 2.9 m2/L
Beton poros, cărămidă şi piatră
2.9 - 3.7 m2/L
Ratele de acoperire sunt informative.
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Date tehnice:
Densitate specifică
1 Kg/L
Rata de penetrabilitate
de la 3 până la 6 mm
Reduce absorbţia apei cu 80% faţă de eşantionul de control
Rezistenţa la îngheţ/ dezgheţ conform ASTM C 672
Instalare:
Suprafaţa trebuie să fie curată şi fără praf, mizerie şi orice
alt contaminator.
Suprafaţa care urmează a fi tratată trebuie să fie uscată,
astfel încât să poată permite o bună penetrare a lui GemGard SX WB.
Pentru o penetrare maximă, folosiţi un sistem de
pulverizare airless, cu presiune mică.
Dacă folosiţi role sau pensule, asiguraţi-vă că aplicaţi
destul material. Aplicaţi material suficient de mult pentru a
satura complet substratul.
Disponibilitate şi costuri:
Gem-Gard SX WB este disponibil în întreaga lume.
Contactaţi Gemite RO pentru informaţii legate de costuri.
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 WB, 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

