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Περιγραφή προϊόντος

Πλεονεκτήματα

Το MARISEAL ® KATALYSATOR είναι μια επιτ αχυντική
πρόσθετη ύλη για χρήση με τις
MARISEAL ® 250/260
Ρευστ ές στεγανωτικ ες μεμβράν ες πολυουρεθάνης

Το MARISEAL ® KATALYSATOR επιταχύνει το MARISEAL ®
250/260 και επιτρέπει την
ομογενή ωρίμανση
με ταχύτερο
ρυθμό, ακόμη και σε χαμ ηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε οι
επικα λύψεις να είναι δυνατόν μέσα σε 3 -5 ώρες.
Το MARISEAL ® KATALYSATOR επιτρέπει την MARISEAL ®
250/260 να εφαρμόζονται σε κάθε επιθυμητό πάχος, χωρίς να
σχηματίζονται φυσαλίδες.
Κατανάλωση

Χρήσης
Το MARISEAL KATALYSATOR ® χρησιμοποιείται κυρίως
όταν το MARISEAL ® 250 ή 260, πρέπει να επικαλυφθεί μέσα
στην ίδια ημέρα βάση απαίτησης ή όταν το MARISEAL ® 250
ή 260, πρέπει να εφ αρμοστεί αντι σε τρεις διαδοχικές
στρώσεις σε μία στρώση.
Το MARISEAL ® KATALYSATOR επιταχύνει το MARISEAL ®
250/260 για στεγανοποίηση σε επίστρωση :

®

®

Η καταναλωση για το MARISEAL 250 η το MARISEAL 260 με
®
τον MARISEAL KATALYSATOR είναι :
®

®

MARISEAL 250/260 : MARISEAL KATALYSATOR = 25kg : 0,51kg

• Στεγάνωση κεραμοσκεπής -ταρατσών
• Η στεγάνωση των δωμάτων μπαλκόνια, βεράντες και
(κάτω από
• Στεγανοποίηση του ς Υγρές περιοχές
πλακόστρωση) σε μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια, βοηθητικοί
χώροι, κλπ
• Στεγανοποίηση των πεζών και
σε μετρια -βαριά
καταστρώματα κυκλοφορίας
• Στεγανοποίηση των πράσινων στεγών,
για λουλούδια,
γλάστρες παρτέρια
• Προστασία από μονωτικό αφρό πολυουρεθάνης
• Στεγάνωση και προστασ ία κατασκευών από σκυρόδεμα όπως
Γέφυρ ες, καταστρώματα
σήραγγες, Στάδιο Περίπτερα,
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κλπ.
Αναλογία
Αναλογία ανάμιξης

®

®

250/260 με το MARISEAL KATALYSATOR
o

Χρόνος εφαρμογής @ 20 C, 100ml
Χρόνος επικάλυψης

o

@ 20 C, 1.5mm πάχος στρώσεις

25 kg to 0,750 kg
(100 : 3 by weight)
35 λεπτά

25 kg to 1 kg
(100 : 4 by weight)
25 λεπτά

6 ώρες

4-5 ώρες

Εφαρμογή
Ανακατέψτε το MARISEAL ® 250/260 και, πριν από τη χρήση. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα του
KATALYSATOR MARISEAL ®.
Το MARISEAL ® KATALYSATOR και το MARISEAL ® 25 0/260 πρέπει να αναμειγνύεται με χαμηλή ταχύτητα μηχανικό αναδευτήρα,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη αναλογία ανάμιξης, για περίπου 3
-5 λεπτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάμειξη των συστατικών πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, ιδιαίτερα στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου
μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές πλήρως.
ανοποιηθεί, και απλώστε το. Όλες οι
Μετά την ανάμειξη, χύστε το μίγμα πάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια που πρόκειται να στεγ
οδηγίες εφαρμογής και / ή τις τεχνικές του MARISEAL ® 250/260 πρέπει να τηρούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το
MARISEAL ® 250/260 + MARISEAL ® μείγμα KATALYSATOR, εντός της
προβλεπόμεν ου χρόνου
Συσκευασ ία
Το MARISEAL KATALYSATOR διατίθεται σε 1 kg, 0,750 kg, 0,450 kg και 0,180 kg δοχεία μεταλλικά. Τα δοχεία πρέπει να
αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο γι
α 9 μήνες. Προστατεύστε το υλικό από την υγρασία και άμεσο
ηλιακό φως. Θερμοκρ ασία αποθήκευσης: 5 -30C. Τα προϊόντα θα πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη
-ανοιγμένα δοχεία,
φέροντας το όνομα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, αριθμός παρτίδας και την ετικέτα προφύλαξης
Μέτρα ασφαλείας
Δείτε τις πληροφορίες που παρέχον ται από τον κατασκευαστή. Παρακαλούμε μελετήσετε το φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας.
Τεχνικές συμβουλές μας για τη χρήση, είτε προφορική, γραπτή ή σε δοκιμές, δίνεται στην καλή πίστη και αντανακλούν το σημερινό
επίπεδο των γνώσεων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

ιθεώρηση που απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διαπιστωθεί αν
και της εμπειρίας με τα προϊόντα μας. Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας, ένα λεπτομερές αντικείμενο που σχετίζονται και ειδική επ
το προϊόν ή / και της τεχνολογίας εν λόγω αίτηση πληροί τις
ειδικές απαιτήσεις και σκοπούς. Ευθυνόμαστε μόνο για τα προϊόντα μας είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα? Ορθή εφαρμογή των προϊ
όντων μας
εμπίπτει, επομένως, αποκλειστικά στο πεδίο της ευθύνης σας και την ευθύνη. Εμείς, φυσικά, την παροχή προϊόντων σταθερής
ποιότητας, εντός του πεδίου εφαρμογής των Γενικών Όρων μας Πώλησης και
Παράδοσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή
αδειών. Οι τιμές σε αυτό το τεχνικό δελτίο παρατίθενται ως π
αραδείγματα και
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδιαγραφές. Για τις προδιαγραφές του προϊόντος μαζί μας
R + D τμήμα. Η νέα έκδοση του τεχνικού δελτίου δεδομένων αντικαθιστά την προηγούμενη τεχνική πληροφόρηση και
την καθιστά άκυρη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο
να έχετε πάντα πρέπει να παραδώσει τον τρέχοντα κώδικα πρακτικής.
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