Mielő& elkezdené, mindig olvassa el az MSDS-t vagy a termékleírást, a legá<ogóbb
útmutatás és a biztonsági paraméterek mia&.

C2 Ultra Seal (kizárólag beltéri használatra)
C2 Ultra Seal-t seprűzö+, tárcsázo+, szimplán vagy nagyon csiszolt felületeken lehet
alkalmazni. Mindig kezelje a padlót C2 Hard vagy C2 Super Hard-al, mielő+ felhordaná a C2
Ultra Seal-t.

Alkalmazás
C2 Ultra Seal (seprűzö&, tárcsázo& vagy nem csiszolt padlókon)
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a beton felület nyito+, hogy befogadja a C2 Ultra Seal-t.
Használjon C2 Degrease-t, hogy megGszHtsa a betont (a termékleírásban megtalálható az
útmutató). Használjon C2 Remove-t, hogy eltávolítson bármiféle gyógyító vegyületet, vagy
akril membránt. Használjon C2 Safe Prep-et, miután a beton felületet megGszHto+a, ez
abban segít, hogy a felület könyebben befogadja a C2 Hard vagy C2 Super Hardot, és később
a C2 Ultra Seal-t.

1. Réteg
- Kövesse az ajánlo+ felület terülési útmutatót, mely 10-20 m2/L rétegenként. Két réteg
szükséges. C2 Ultra Sea-tl nem olyan vékonyan hordjuk fel, mint a C2 Seal. A C2 Ultra Seal-t
vastagabban kell felhordani a legjobb kémiai ellenállóság érdekében. A C2 Ultra Seal-t ne
higítsa. A felhordordás során a hőmérséklet legyen 4-38 °C közö+.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a beton felület Gszta, por és törmelékmentes.
- Nedvesítse be a mikroszálas padet a termékkel.
- Alacsony nyomású pumpás permetezővel szórja a terméket a felületre.
- Terítse szét az anyagot, nem szükséges nyomást kifejteni. Próbálja egyenletesen szé+eríteni,
valamint ﬁgyeljen, hogy a széleket is benedvesítse. Ne terítse tovább, ha az anyag elkezde+
már száradni. Ne fedjék egymást a rétegek a fújás során. Két emberes munka (egy permetez
míg a másik elhúzza), hogy a legjobb eredményt érje el. Ne lépjen rá a nedves C2 Ultra Seales
felületre.

2. Réteg
- Kövesse az 1. réteg útmutatását
- Amikor a végső polírozás készen van, egy óra után a felületet átlehet adni a gyalogos
forgalomnak.
- FONTOS: Meg kell védeni a felületet folyadékoktól és párától legalább 4 órán át.
- C2 Ultra Seal 7 nap után éri el a maximális véde+séget a szennyeződésekkel szemben.

- Hagyja a felületet megszáradni, ez általában 20-60 percet vesz igénybe.
- A legnagyobb fényesség elérése érdekében polírozza a felületet minden felhordo+ réteg
után (puha fehér paddel, ne használjon C2 heat padet)

