C2 Protector
C2 Protector yra skvarbus vandens, alyvos, riebalų ir dėmių repelentas visokio tipo baigtoms
betoninėms grindims. Apdoroti paviršiai išlaiko savo natūralią spalvą, tekstūrą, bei kvėpavimo
savybes. C2 Protector pagerina atsparumą dėmėms ir supaprastina kasdieninę betono priežiūrą,
valymą tiek eksterjere tiek interjere ant vertikalių ir horizontalių betono paviršių. Produktas yra
vandens pagrindu,silpno kvapo ir yra lengvai paskleidžiamas su purkštuvu.

•

Tinka grindims anksčiau apdorotoms su C2 Super Hard, C2 Hard ir C2 Hard Blend.

•

Gali būti pritaikytas paviršiams apdorotais su C2 Seal arba C2 Ultra Seal.

•

Silpno kvapo, puikiai tinka naudoti interjere.

•

Greitas džiuvimo laikas – sumažina prastovas.

•

Leidžia paviršiui kvėpuoti, nesulaiko drėgmės viduje.

•

Apdoroti paviršiai būna neslidūs.

•

Tinkamas šviežiam betonui nuo 7 iki 10 dienų.

•

Tinka visiems betono paviršiams, taip pat ir poliruotiems.

•

Ilgalaikės polimerinės medžiagos tinkamos naudoti tiek interjere, tiek eksterjere.

•

Perdengiamas; prasiskverbia ir sukimba su betonu, prieš tai apdorotu C2 Protector , nereikia
nugramdyti.

•
•

Netinkamas paviršiams dažnai turintiems pastovų vandens poveikį.

•

Nekompensuos struktūrinių defektų, įtrūkimų, tarpų ir tuštumų.

•

Netinkamas paviršiams esantiems žemiau vandens lygio.

•

Neužtikrins UV apsaugos betoniniams paviršiams, kurie nudažyti su C2 Tint ar C2 Color
Hard. C2 Ultra Seal būtų tinkamesnis.

C2 Protector
Pavidalas

Bespalvis, silpno kvapo

Lyginamasis svoris

0,96

Veiklusis kiekis

13 %

Iš viso kietosios medžiagos

13 % ASTM D 2369

pH

Netaikomas

Svoris

3,83 kg

Blykstės taškas

77 ºC (170 ºF) ASTM D 3278

Užšalimo taškas

-30 ºC (-22 ºF)

Lakusis organinis junginys
<100g/l
REGULIAVIMO LAIKYMASIS
Atsargumo sumetimais visada perskaitykite visą etiketės ir saugos duomenų lapo instrukcijas prieš
naudojimą. Naudokite tinkamą saugumo įrangą ir darbo vietos kontrolę per medžiagos taikymo
laiką.
24/7 Skubių atvejų informacija:
INFORTRAC +1-352-323-3500

VOC (LOJ) atitiktis
C2 Protector yra suderintas su JAV aplinkos apsaugos agentūra. (Environmental Protection
Agency’s AIM VOC regulations).
Susisiekite su mumis adresu sales@cretecolors.com dėl atskirų šalių nuostatų atitikties klausimų.

Šiame produkte yra medžiagų, kurios gali sukelti rimtų plaučių pažeidimų arba kvėpavimo
sutrikimų, įkvėpus kaip aerozolio ar smulkios miglos pavidalu.
NEGALIMA AUTOMATIZUOTI produkto taikymo. Nepoliruokite po padengimo. Visada
perskaitykite atsargumo instrukcjas. Naudokite tinkamą įrangą, užtikrinkite saugumą darbo vietoje.

Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius
paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite
polietileną arba kitą nurodytą apsauginę medžiagą. Apsaugokite praeivius, bei kitus statybų

C2 Protector
darbuotojus nuo galimo produkto rūko. Jei įmanoma, nukreipkite pėsčiųjų ir automobilių eismą.
Užtikrinkite šviežią orą ir ventiliaciją dengimo ir džiūvimo metu. Kruopščiai nuplaukite paviršių
prieš dengiant C2 Protector, įsitikinkite, kad paviršius nėra užšalęs ar turintis stovinčio vandens.
Naudokite tinkamus Crete Colors valiklius. Leiskite paviršiams išdžiūti prieš naudojant C2
Protector. C2 Protector gali būti naudojamas bet kokio amžiaus betonui.
PAVIRŠIAUS IR ORO TEMPERATŪRA
Turi būti bent 4°C dengimo metu. Paviršiaus ir oro temperatūra neturėtų viršyti 38°C. Vengti dengti
karštomis, vėjuotomis dienomis.
ĮRANGA
Pageidautinas dengimo būdas: dengti žemo slėgio <50 psi purkštuvu . Venkite proceso
automatizavimo.
JOKIU BŪDU NEAUTOMATIZUOKITE PROCESO. Šiame produkte yra medžiagų, kurios gali
sukelti rimtų plaučių pažeidimų arba kvėpavimo sutrikimų įkvėpus kaip aerozolio ar smulkios
miglos pavidalu.
LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS
•
Saugokite nuo užsalimo, laikykite susoje ir vėsioje vietoje.
•

Nemaišyti su jokiomis kitomis cheminėmis medžiagomis.

•

Po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę.

•

Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės galioja tik sandariai gamykliškai uždarytas.

•

Turi būti išlaikoma 7-38 ° C temperatūra

•

Laikykitės Crete Colors International instrukcijų.

•

Nesunaudotą produkcijos kiekį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokiu būdu
nepašalinkite etikečių.
Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis. Geriausia
sunaudoti arba utilizuoti.

Prieš naudojant perskaitykite skiltį paruošimas bei saugos duomenų lapus.
Visada išbandykite produktą prieš naudojimą, ant kiekvieno paviršiaus, ant kurio žadate naudoti
priemonę. Testą atlikite su tomis pačiomis priemonėmis, su kuriomis žadate daryti visas grindis.
Leiskite paviršiui pilnai išdžiūti prieš apžiūrą.
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Skiedimas ir maišymas
Neskieskite su jokiomis kitomis medžiagomis. Gerai išmaišykite ir supurtykite prieš naudojimą.

Tipiniai padengimo rodikliai
betono kokybė, poringumas, darbo sąlygos, temperatūra bei santykinė drėgmė gali turėti įtakos
padengimo išeigai bei džiūvimo laikui.
Apytikrės padengimo normos:
Porėtas betonas - 37 - 75 m2/L
Vidutiniškai porėtas betonas: 60 – 100 m2/L
Neporėtas betonas: 100 – 120 m2/L
Vertikalus paviršius
•

Denkite vienu, prisotintu sluoksniu.
Kruopščiai paskirstykite nubėgimus ir lašiukus.

•
•

Papildomas sluoksnis gali būti dengiamas po 1 valandos, kai pirmasis išdžiūsta. Antro sluoksnio išeiga
bus mažesnė.

Hozirontalus paviršius
•

Denkite vienu, prisotintu sluoksniu.

•

Susidarius pertekliui (balutėms) paskirstykite su mikrofibros šluoste, kol produktas pilnai
neišdžiūvo.

•

Jei reikalingas papildomas sluoksnis, jis gali būti dengiamas po 1 valandos, kai pirmasis
išdžiūsta. Antro sluoksnio išeiga bus mažesnė.

Porėtas paviršius
Optimaliam dėmių atstūmimui ant porėtų paviršių, taikykite tolygiai vienu prisotintu sluoksniu ir
leiskite jam išdžiūti prieš taikant antrą prisotinamąjį sluoksnį. Antras sluoksnis reikalaus mažiau
produkto išeigos. Produkto perteklius gali turėti įtakos paviršiaus išvaizdos pasikeitimui.
Džiūvimo laikas
Apdoroti paviršiai gali būti atidaryti eismui kai tik paviršius pilnai išdžiūsta. Apsaugokite paviršius
nuo tiesioginio vandens bent 12 valandų. Betono paviršius įgauną apsaugą ir atsparumą aliejams ir
alyvai po 48 valandų.
Valymas
Išvalykite naudotus įrankius kuo greičiau su muilu ir vandeniu. Pašalinkite perpurškimus iki 24
valandų. Naudokite muilą ir vandenį.
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Antrinis taikymas
Po 2 – 3 metų rekomenduojama pilnai nuplauti grindis ir, kaip ir bet kurį kitą naftos gaminių ir
riebalų repelentą C2 Protector, naudoti dar kartą (vienu sluoksniu), kad betoninės grindys išlaikytų
savo originalias savybes. Taikyti tokiu pat būdu kaip ir pirmąjį kartą.
Priežiūra
Šis produktas nėra skirtas poliravimui ar poliravimo įrangai.
Pašalinkite dulkes nuo paviršiaus ir šiukšlių su mikro pluošto padu ar sausa dulkių šluoste arba
auto plovimo mašina. Kaip įmanoma greičiau pašalinkite išsiliejusias tepalų ar riebalų dėmes nuo
paviršių, naudodami C2 Maitenance produktą. Nenaudokite rūgštinių ar šarminių valiklių.
Naudokite C2 Clean kaip priežiūros priemonę kaip poliruotoms grindims, kuri apima giluminį
valymą su C2 Maintenance. Įprastiniai grindų valikliai gali turėti ingredientų, kurie gali išblukinti
blizgumą.
GARANTIJA
Informacija ir rekomendacijos yra pateiktos remiantis Crete Colors Internatonal ir kitų, moksliniais
tyrimais ir tikima, kad jie yra tikslūs. Tačiau nėra garantijų dėl jų tikslumo, nes neįmanoma įvertinti
kiekvieno paviršiaus, ant kurio bus taikomas produktas, bei negalima užtikrinti darbo sąlygų bei
metodų. Pirkėjas privalo pirma pats išbandyti produktą mažame plote ir tik vėliau taikyti ant viso
paviršiaus.
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