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GEM-SEAL WA ST
Sealer acrilic pentru suprafeţe de

beton

Prezentare Generală

 Sealer pentru protecţia suprafeţelor şi pardoselilor de
beton;

 Impermeabil pentru apă;
 Material foarte dur;
 Rezistenţă mare la impact şi la abraziune;
 Permite transferul vaporilor din substrat;
 Produs economic;
 Uşor de aplicat.

Gem-Seal WA ST se foloseşte pentru a preveni prăfuirea
pardoselilor, permiţând o curăţare uşoară a acestora.

Gem-Seal WA ST se poate utiliza şi pentru protecţia
pardoselilor colorate peliculare, acrilice sau acrilo-
uretanice de tip Gem Cote WA ST sau Gem Cote WUA
ST.

Întrebuinţări:
 Gem-Seal WA ST este folosit ca un sealer transparent

de protecţie, pentru pardoseli de beton.

 Gem-Seal WA 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 WA 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:
Sealer acrilic transparent în solvent de tip apă, destinat
protecţiei pardoselilor din beton, utilizat la aplicaţii
interioare.

GEM-SEAL WA ST
Sealer acrilic pentru suprafeţe de

beton

Fişă Tehnică

Limitări:
Nu aplicaţi Gem-Seal WA ST când se aşteaptă grindină
sau lapoviţă şi protejaţi de îngheţ în timpul aplicării. Gem-
Seal WA ST nu trebuie să îngheţe în timpul transportului
sau depozitării.

Nu aplicaţi Gem-Seal WA ST direct pe vopseaua
existentă, înainte de a efectua teste de aderenţă.

Gem-Seal WA ST este un material impermeabil la apă.
Folosiţi-l ca pe orice vopsea pe bază de apă. Evitaţi
contactul cu ochii.

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR!

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Culoare:
Gem-Seal WA ST este un sealer transparent ce penetrează
betonul şi formează un film transparent când se usucă.

Ambalare:
Gem-Seal WA ST este furnizat în găleţi de 20 litri,
pachetate câte 36 găleţi pe un palet.

Acoperire:
Un litru de Gem-Seal WA ST va acoperi aproximativ 5 - 7
m2 într-un singur strat.
Este recomandată aplicarea a două straturi.
Rata de acoperire dată este aproximativă. Consumul
specific variază mult în funcţie de rugozitatea suprafeţei şi
de porozitatea acesteia. Efectuaţi un test de aplicare cu
scopul de a determina acoperirea reală.

Depozitare şi transport:
Termenul de garanţie la Gem-Seal WA ST este de 12 luni,
dacă produsul este păstrat în containere închise, pe paleţi,
într-o zonă protejată.

Date tehnice:
Greutate specifică 1,02 Kg/L
Volum solide 27%
Rezistenţă la impact direct foarte bună
Rezistenţă la agenţi chimici excelentă

Aplicare:
Curăţaţi suprafaţa de beton prin alicare, cu apă sub presiune
sau prin şlefuire mecanică. Curăţaţi toată murdăria,
resturile şi grăsimile înainte de a aplica Gem-Seal WA ST.
Aplicaţi Gem-Seal WA ST cu o rolă sau cu un
pulverizator, în două straturi. Lăsaţi primul strat să se usuce
1 - 2 ore înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.
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Gem-Seal WA ST se va usca în câteva ore şi va fi complet
maturat în câteva zile.

Stocuri şi costuri:
Disponibil în întreaga lume.
Contactaţi Gemite RO pentru lista de preţuri.

Întreţinere:
Suprafaţa acoperită poate necesita reacoperiri după câtva
timp, în funcţie de tipul de trafic.

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 WA 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


