THOROCLEAR SPECIAL
Διαφανές υδροαποθητικό μείγμα σιλικόνης για μάρμαρα
Περιγραφή

Προστασία

Ετοιμο σιλικονούχο διάλλυμα για εμποτισμό
μαρμάρινων επιφανειών.

Φροντίστε να προστατέψετε όλες τις
γειτονικές επιφάνειες, πλαίσια κ.λ.π από τυχόν
πιτσιλιές. Ιδιαίτερα τις επιφάνειες από
αλουμίνιο.

Χρήσεις
Για «αόρατη» στεγανοποίηση και προστασία
σε παλαιές μαρμαροστρώσεις.
Πλεονεκτήματα
•

Δεν είναι εύφλεκτο

•

Εφαρμόζεται σε μία μόνο στρώση

•

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε σχετικά υγρές
επιφάνειες

•

Δεν περιέχει ανθιυγεινούς διαλύτες – φιλικό
προς το περιβάλλον

Προετοιμασία επιφάνειας
Επιφάνειες από μάρμαρο ή πέτρα στις οποίες
θα περαστεί το υλικό, πρέπει να είναι καθαρές,
στεγνές, να έχουν απομακρυνθεί τυχόν
προηγούμενες στρώσεις καθώς και τα άλατα.
Απαιτείται μία σχετική γήρανση της επιφάνειας
περίπου 12 μηνών για να εφαρμοσθεί το υλικό
με επιτυχία. Πρέπει να γίνεται έλεγχος των
αρμών πριν από την τοποθέτηση του υλικού και
αν είναι απαραίτητο να επισκευασθούν με
DRY JOINT (Τεχν.Φυλλ.Νο 8).

Εφαρμογή
Μην εφαρμόζετε το υλικό σε βρεγμένη
επιφάνεια. Αφήστε να στεγνώσει η επιφάνεια
τουλάχιστον 24 ώρες μετά από βροχή ή από
πλύσιμο με νερό.
Διαστρώνετε σε μία στρώση, κατά προτίμηση
με εκτοξευτήρα χαμηλής πίεσης, αρχίζοντας
από το υψηλότερο σημείο της επιφάνειας και
προχωρείτε διαποτίζοντας την επιφάνεια μέχρι
κορεσμού.
Για τη διάστρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και βούρτσα.
Η συνολική επιφάνεια που θα διαστρωθεί το
υλικό πρέπει να καλυφθεί σε μία «φάση»
πλήρως. Μισοπερασμένες επιφάνειες δεν
επιτρέπουν την απορρόφηση του υλικού όταν
έχουν ήδη στεγνώσει.
Το THOROCLEAR SPECIAL όταν αρχίζει να
στεγνώνει γίνεται υδροαποθητικό και για το
ίδιο το υλικό.
Καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό και τα εργαλεία
αμέσως μετά, με καθαρό νερό.
Συσκευασία

Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή
από τυχόν σκόνες πριν από τη διάστρωση.

Δοχεία των 20 και 4 λίτρων

Αποθήκευση
Πρέπει να φυλάσσεται σε στεγασμένο μέρος
μακριά από το έδαφος.
Δεν πρέπει να στοιβάζονται περισσότερα από
4 δοχεία το ένα πάνω στο άλλο.

• Μην εφαρμόζετε σε καινούργιες
μαρμαροστρώσεις.
• Ενα ελαφρύ σκούρο χρώμα μπορεί να
παρατηρηθεί σε πέτρες που περιέχουν σίδηρο.
Προτείνουμε να κάνετε πρώτα μία δοκιμή σε
μία μικρή επιφάνεια.
Υγεία και ασφάλεια

Προστατέψτε το υλικό από την υγρασία και τον
παγετό.
Ανακυκλώνετε το στοκ έγκαιρα ώστε να μην
υπερβαίνετε την προδιαγεγραμένη διάρκεια
ζωής (12 μήνες).
Τεχνικά χαρακτηριστικά (α)
Ειδικό βάρος
Καλυπτικότητα
Ογκος στερεών
Διάρκεια ζωής

1,03
2-10m²/λίτρο
5-5,5%
12 μήνες

Το THOROCLEAR SPECIAL είναι ένα υλικό
το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.
Πρέπει να φοράτε προστατευτικά ρούχα
συμπεριλαμβανομένων γαντιών και προστασία
για το πρόσωπο και τα μάτια.
Τυχόν πιτσιλιές στο δέρμα πρέπει να
καθαριστούν με σαπούνι και νερό. Τυχόν
πιτσιλιές στα μάτια πρέπει να πλυθούν για 15
λεπτά με νερό ή ειδικό διάλυμμα για τα μάτια
και κατόπιν να συμβουλευτείτε γιατρό.

(α) Ενδεικτικές τιμές. Ολα τα τεστ έγιναν κάτω από συνθήκες
θερμοκρασίας 20° C

Περιορισμοί
• Μην εφαρμόσετε το υλικό όταν η
θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C ή αναμένεται
να πέσει κάτω από τους 5° C μέσα στις
επόμενες 24 ώρες.

Τοπικός Αντιπρόσωπος :

Η περίπτωση κατάπωσης είναι μηδαμινή αλλά
εάν συμβεί, χορηγείστε νερό ή γάλα και
καλέστε αμέσως γιατρό.
Δεν πρέπει να προκαλέσετε εμετό.
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