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Ochranný tmel pro intenzivnější barvu a zvýšení kvality výrobků z betonu

Aplikace

alphalith StoneGloss T se primárně používá
k obarvení nebo ochraně povrchu betonových výrobků
jako zvýrazňovač barvy a ochranný tmel proti vzniku
skvrn. Ošetřené povrchy jsou podstatně více
rozzářené. alphalith StoneGloss T lze použít na
čerstvě vylitý beton a na tvrzené betonové povrchy.
V případě použití ve výrobním procesu po vytvrdnutí
musí být alphalith StoneGloss T vytvrzen pomocí IR-
vysušením před zabalením.

Účinek

alphalith StoneGloss T snadno vyplňuje povrch
betonu a po vytvrdnutí vytváří průhledný
ochranný povrch, který poskytuje betonovým
výrobkům výrazně lepší vlastnosti:

Vlastnosti

 na vodní bázi

 vysoká odolnost proti UV záření
 vysoká odolnost alkáliím a vodě

Aplikační množství

doporučeno: cca 100 g/m²

s přihlédnutím ke konzistenci a propustnosti
ošetřovaného povrchu se použité množství může
pohybovat mezi 80 a 150 g/m².

Minimální teplota pro použití: od +5°C.
Doporučená teplota pro použití: +10°C - +30°C

Skladování
alphalith StoneGloss T by měl být skladován při
teplotě od  +3°C do +40°C.
S přihlédnutím ke správnému skladování
v originálním, uzavřeném obalu, zůstane zachována
kvalita produktu po dobu 6 měsíců.

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností vyplývajících z laboratorních a praktických zkušeností. Jsou
správné podle našich nejlepších znalostí, ale nereprezentují zabezpečení specifických vlastností nebo charakteristik. Před použitím by se
měl každý uživatel nejprve ujistit o vhodnosti použití pro daný proces a účel, např. aplikací na zkušební místo. Výrobce zodpovídá pouze
za konzistenci dodaného produktu, nezodpovídá za vhodnost a použitelnost produktu pro konkrétní aplikaci.
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 zvýšení lesku barvy u barevných betonových
výrobků a ochrany betonových výrobků
 výrazné zlepšení barevné stálosti
 hedvábně matný vzhled s mírně vlhkým efektem
 minimalizuje výkvět
 snížení tendence kontaminace a růstu řas
 snadnější odstranění nečistot a skvrn

Návod k použití
alphalith StoneGloss T je produkt k okamžitému
použití na čerstvý nebo starší beton. Obecně platí, že
starší beton dosahuje větší hloubkové penetrace a
zároveň trvalé ochrany.
alphalith StoneGloss T by měl být aplikován co
možná nejrovnoměrněji, nejlépe pomocí
automatického stříkacího zařízení.
Stříkací zařízení by mělo zajistit rovnoměrnou
aplikaci impregnačního činidla, zatímco minimalizuje
tvorbu mlhy a její rozšíření do okolí. Doporučujeme
bezvzdušný postřikovač s provozním tlakem pod 
4 bar k prevenci tvorby aerosolů nebo částic, které 
by mohly vniknout do dýchacích cest. V případě, že
přístroj nebude na delší dobu používán, omyjte
veškeré jeho části, které přišli do kontaktu
s produktem, vodou.


