Pieri®Curing TP 2002
Synteettinen, vesiohenteinen jälkihoitoemulsio vaakapinnoille
Pieri® Curing TP 2002 on erittäin tehokas jälkihoitoemulsio, joka suojaa tuoretta betonipintaa
veden ennenaikaiselta haihtumiselta kovettumisen
aikana. Sen käytöllä saadaan seuraavia etuja:
yksi ruiskutuskerros riittää - käyttövalmis tuote
helpottaa työtä, turvallinen, hajuton ja myrkytön
tuote, vähentää halkeilua, ei hilseile, parantaa
kulutuskestävyyttä ja lujuutta sekä vähentää huokoisuutta.
Käyttöalueet
Emulsio leviää tuoreella betonipinnalla nopeasti
muodostaen yhtenäisen kalvon, jota betoniin
syntyvä vesihöyry ei läpäise. Tämän ansiosta sementin hydrataatio voi edetä normaalisti, kunnes
betoni on täysin kovettunut. Emulsiota voidaan
käyttää kaikkiin betonilaattoihin, betonikäytäviin,
teollisuuslattioihin ja sirotelattioihin.

Annostelu/Käyttöohjeet
Sekoita Pieri® Curing TP 2002 huolellisesti ennen
käyttöä. Levitä käyttövalmis tuote ruiskulla tai lastalla tuoreelle viimeistellylle betonipinnalle. Riittoisuus on 150 - 250 g/m2 eli 4 - 7 m2/litra/kerros.
Puhdista työkalut välittömästi levittämisen jälkeen
vedellä. Emulsion kuivuttua puhdistukseen tarvitaan liuotinta.
Pieri® Curing TP 2002 kuluu pois pinnalta mekaanisesti jalankulku- tai muun liikenteen vaikutuksesta. Pinnoilta, jotka tarvitsevat korjausta tai jotka
pinnoitetaan alle kahden kuukauden kuluessa tai
sisäpinnoilla (esim. tunnelit) käytettynä se on poistettava. Tuote poistetaan painepesurilla kylmällä
vedellä alkalista pesuainetta käyttäen ja huuhdellaan sen jälkeen painepesurilla. Elementtipinnoilta
Pieri® Curing TP 2002 voidaan myös poistaa sopivalla kivilaikalla mekaanisesti.
Pakkaukset
25 l, 220 l ja 1000 l.
Varastointi
12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Suojattava jäätymiseltä ja korkeilta lämpötiloilta.
Käyttöturvallisuus
Ei sisällä liuottimia, hajuton ja myrkytön. Ei ole
vaaralliseksi luokiteltu. Tarkemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tekniset tiedot
Olomuoto

Muuta huomioitavaa
Joissakin olosuhteissa jälkihoitoaineen käyttö voi
aiheuttaa värivirheitä betonipintaan.

valkoinen synteettinen emulsio

Tiheys

0,94 ±0,02

pH

7,5 ±1

Menekki

150 - 250 g/m², suositus 250 g/m²

Viskositeetti

1min 20 s ±20 s Iso Cup No4 [23 °C]

Jäätymispiste
Suojausteho
(NF P 18-371)

n. -3 °C

Kuljetus
Ei erityismääräyksiä.
Valmistaja
Grace Construction Products

96 % / 6h, 92 % / 24h

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa. Muutokset mahdollisia
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