
 

 

BETON 
Nagy hatású padozatlezáró szer  

• Teljesen lezár minden porózusos padló felületet. 
• Ellenáll a nagy forgalom (targonca, egyéb járművek) okozta terhelésnek. 
• Ellenáll az olajnak, kerozinnak, víznek és vegyszernek. 
• Rendkívül jó alapot nyújt minden padló bevonatoló szernek. 

 

 
Padozatápolás 2. lépése: 

padló felületkezelése 
 

 

Jellemz ők 
Összetétel: akril bázisú bevonatoló szer 
Felület: ipari beton, linóleum, stb. 
Szennyeződés: - 

Alkalmazási mód 
1) Először távolítsa el a régi védőréteget (használjon hozzá Straik N.r-t), öblítse 

le és hagyja megszáradni a felületet. Előzőleg nem védett beton felületek 
esetében végezzen mély alaptisztítást (új beton padlók esetén használja hoz-
zá a Decalc-t, vagy régi padlók esetén a Forte-t). 

2) Vigyen fel három réteget a szerből (nagyon porózusos padozatokhoz először 
használjon 50%-os koncentrációt). Két réteg felvitele között várjon száradá-
sig, minimum 45 percet. A száradási időt befolyásolhatja a hőmérséklet és a 
levegő páratartalma.. 

 

 

Hígítás 
50% első rétegnél nagyon porózusos padló esetén 
100% egyéb esetekben 

Fizikai adatok 
Megjelenés: fehér, tejszerű folyadék 
Illat: jellegzetes 
pH: 7,7 +/- 0,5 
Aktív hatóanyag tartalom: 2,5% +/- 0,2% 
Relatív sűrűség: 1,018 g/ml 
Összetétel 
Butil - diglikol 5 - <7% 

 

 
 

 

Figyelmeztetések 
Ne használja a terméket 10°C alatt. Speciális kvarc-beton felületen előzetesen 
ellenőrizze a termék tapadását egy félreeső helyen felhasználás előtt. Fagyveszé-
lyes. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címké-
jét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁ-
LÁSRA KÉSZÜLT. 

Megjegyzés 
A Beton egy padozatlezáró termék. A kialakult védőréteg esetleges eltávolítása a 
padló felületéről erőteljes súrolással és vegyi hatással lehetséges. Nagyobb felü-
leten történő alkalmazását megelőzően javasolt a minta végzése. Használatával a 
porózusos padló felülete könnyen takaríthatóvá válik, mivel a termék megakadá-
lyozza, hogy a padlóra kerülő szennyeződés a padló pórusaiba jusson. 

Kiszerelés 
Karton doboz (5 literes kanna X 4 db) 

Engedély, regisztráció: 
Regisztráció: OKBI-VABO/213/2006 

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
 


