CONCREET-GRANITO

PROSIB SEALER 330
Beschrijving

Kenmerken

Eigenschappen

PROSIB 330 is watergedragen copolymeer, een veelzijdige en hoogwaardige sealer. PROSIB 330 is de laatste stap
voor de bescherming van gepolijst beton of cementvloeren.
Het is gemakkelijk aan te brengen en creëert een duurzame laag die beton beschermt tegen vlekken en tegelijkertijd
een goede schuurbestendigheid biedt. De nanotechnologische samenstelling dringt diep in het beton door en biedt
een uitstekende bescherming tegen vlekken in zowel glanzende als laag glanzende afwerking.
Ideaal voor gepolijst en getroffeld beton
Voor binnen- en buitengebruik
Verzegelt / beschermt een veelheid van substraten: open en gepolijst beton, terrazzo, blokken, baksteen, straatstenen,
stucwerk, gestempeld beton, micro-toplagen, zelfnivellerende cementen en vele dimensionale stenen, binnen- en
buitengebruik
Na 4uur beloopbaar
Na 12uur voor licht gebruik
Na 24uur voor normaal gebruik
Na 72uur volledig uitgedroogd
Vast materiaal: 35%
Soortelijk gewicht 1,07 kg/L
Uitzicht: witte vloeistof

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
•
•
•
•
•
•
•

Alle betonnen oppervlakken moeten vrij zijn van water, stof, olie, vuil, zouten, andere afwerkingen en resten.
Alkaliteit moet tussen 7 - 8 pH zijn.
Temperatuur hoger dan 10ºC en lager dan 30ºC.
Resten van verhardende verbindingen, sealers en zure zouten kunnen onder de sealer loskomen en daarna
van het substraat loskomen
Gebruik geen reinigingsmiddelen die soja of d-limoneen bevatten, omdat deze de hechting van de
watergedragen sealer belemmeren.
Breng niet aan op beton behandeld met verharders of verdichters. (veel verharders bevatten componenten
die watergedragen producten afstoten
Gebruik SIBCLEAN 204 bij voorkeur om de vloer te reinigen voordat de sealer wordt aangebracht (zie
technische fiche)

Toepassing:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aanbrengen na de laatste schuurgang met schuurpad korrel 400 tot 800.
Bij voorkeur aanbrengen met pompsproeier en microvezelpads. Bevochtig de pad
voordat u begint.
Goed schudden voor gebruik.
Breng een ruime hoeveelheid PROSIB 330 aan, verdund met 30% water en spreid
onmiddellijk uit met breed microvezelkussen. Gebruik kleinere pads voor hoeken en
randen.
Werk snel spreidend met vrije hand, in bogen of wervelingen en niet in rechte lijnen.
U kunt ook een spray met 50-70% overlapping gebruiken.

Eén enkele laag zal vaak resulteren in gedeeltelijke bescherming van het oppervlak als gevolg van
differentieel absorptievermogen, dus een tweede toepassing verdund met 10% water wordt
aanbevolen als de eerste laag droog is (meestal minder dan 3 uur). Het drogen tussen de lagen is
erg belangrijk voor PROSIB 330 om goed te werken. Zwaardere toepassingen hebben meer tijd
nodig om te drogen. Wacht 1 tot 3 uur tussen de lagen. Op polijstoppervlakken is het minimale
aanbevolen verbruik ongeveer 70 gr / m2. Een lager verbruik geeft de vloer slechts gedeeltelijke
bescherming. Als de uiteindelijke glans van het oppervlak hoger is dan 800 korrel diamant, raden
we aan 3 lagen met 50% water verdund aan te brengen, zodat de sealer kan penetreren. Het is
altijd belangrijk dat het eindverbruik minimaal 70 gr / m2 is. PROSIB 330 kan na toepassing
worden geschuurd om het uiteindelijke uiterlijk aan te passen met behulp van een witte pad.

Bijkomende informatie

Was alle gereedschappen onmiddellijk na gebruik met schoon water.
WAARSCHUWING. Gebruik niet bij vriestemperaturen.
Laat elke laag volledig drogen voordat u de volgende aanbrengt. Was alleen de vloer, 72 uur na de
afdichtingstoepassing. We raden aan om altijd een kleine test uit te voeren op het te behandelen oppervlak.
Verschillende omstandigheden kunnen de goede reactie van dit product op het oppervlak beïnvloeden.
Alle vloeren hebben onderhoud nodig. Vraag onze technische afdeling om het onderhoudsprogramma.

Verpakking, opslag en
vervaldatum

Dit product wordt verkocht in emmers van10L, 25L of tonnen van 90kg.
Bewaren op droge plaatsen, beschermd tegen extreme temperaturen.
Als de aanbevolen bewaarcondities worden gevolgd, heeft dit product een vervaldatum van 12 maanden, te rekenen
vanaf de productiedatum.

Veiligheid en
gezondheid

Gebruik geschikte PBM's: waterdichte handschoenen en laarzen en een veiligheidsbril.
Vermijd contact met huid en ogen; langdurig contact kan huidirritatie veroorzaken. Niet drinken, eten of roken tijdens het gebruik
van het product. Niet-ontvlambaar en niet-explosief product. Zie de volledige Material Safety Data Sheet van het product.

