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Avantaje: 

 

 

 • Protecţie împotriva uscării premature a betonului / şapei. 

• Reducerea fisurilor cauzate de contracţie. 

• Reduce formarea prafului pe suprafaţă. 

 

Domeniu de aplicare:  

• Pentru protecţia suprafeţelor de beton, care urmează a fi vopsit sau învelit. 
 

Date tehnice: 

Materie de bază: Acrilat 

Formă: Lichid 

Culoare: Alb 

Valoare pH: 11,0 - 13,0 

Densitate la 20°C: 1,01 - 1,03 gr/ml 

Temperatura întărire: peste +5°C 

 

Mod de întrebuinţare: 

• Suprafaţa de bază trebuie să aibă o capacitate de absorbţie bună şi lipsită de impurităţi, ce pot 

împiedica aderenţa produsului pe suprafaţă (praf, pământ, părţi desprinse, ulei, grăsime, etc). Produsul 

MTC Curing K se va aplica în stare nediuluată pe suprafaţa uşor umedă a betonului. 

• Se aplică cu pulverizator sau rolă. După aplicare, în decursul a cel puţin 12 ore după aplicare (în funcţie 

de temperatura ambientală) va creea o peliculă rezistentă la diferite condiţii meteorologice. 

• Capacitatea de protecţie a produsului depinde considerabil de uniformitatea şi omogenitatea aplicării. 

Nu se aplică pe o suprafaţă cu apă stătătoare, deci aceste bălţi trebuie îndepărtate de pe suprafaţa 

betonului. 

 

Consum: 

• 200 – 250 gr / m² depinzând de capacitatea de absorbţie a suprafeţei. Se aplică cu pulverizator sau rolă. 
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Ambalaj: 

• Bidon PVC – 30 kg, butoi PVC – 210 kg, container de 1000 kg net. 

 

Protecţia muncii: 

• Clasă Xi „efect de iritare” (R36/38: Irită pielea şi ochii) 

• Nu este o substanţă periculoasă conform normelor de transport 

• WGK 1 (clasificare proprie) risc scăzut de poluare 

• Consultaţi fişa de securitate 

 

Depozitare / Observaţii: 

• Aprox. 12 luni ferit de razele solare şi îngheţ pe timpul depozitării, protejaţi împotriva contaminării. 

• Respectaţi măsurile igienice generale pe timpul utilizării produselor noastre. Materiile prime şi 

produsele procesate şi fabricate de către noi sunt subiect al unor inspecţii stricte la fabrică. Ne 

rezervăm dreptul de a face modificări în baza evoluţiilor tehnice. Controlul extern de calitate se 

efectuează în centre de testare autorizate. Toate specificaţiile sunt valabile în condiţii normale şi sunt 

elaborate cu bună-credinţă. Responsabilitatea legală directă nu poate fi dedusă în baza instrucţiunilor 

din prezenta fişă. Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că produsele şi procedeele noastre trebuie 

testate pentru a verifica caracterul acceptabil al acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să citiţi cu atenţie foaia informativă de securitate. 


