C2 G l o s s ™
C 2 SUPER HARD TM + C 2 SEAL TM RENDSZER,
FÉNYES FELÜLET, FÉNYESÍTÉS NÉLKÜL

MŰSZAKI LEÍRÁS
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
C2 GLOSS™ kivállóan alkalmas, általános, látszó beton, valamint beton lapok kezelésére.
Egyszerűbb alkalmozási lehetőséget jelent a kálium-szilikát keményítőkkel szemben, melyek
nem érik el azt a magas fényű, kemény felületet. Magasabb minőségű. Ellenálló kemény
felületet képezz, megfizethető áron.
Az eljárás két lépésből álló rendzser, mely a C2 HARDTM és a C2 SEALTM felület kezelő
szerek felhasználásával végezzük el. Minkét termék lithium alapú, felület javító, keményítő
szer.
C2 HARDTM egy mélyen beszívódó líthium-silicát rendszeren alapuló kezelés, amely egy
oldhatatlan kalcium szilikát hidratációt okoz a beton kötéseiben.
C2 SEALTM felületkezelő egy vékony rétegben lefedi a betonban található pórusokat és
magas fényt kölcsönöz a felületnek, melynek köszönhetően a felület ellenálló a
szennyeződésekkel szemben és könynebb tisztántartani.
Két C2 SEALTM felületi kezelés között mindig csiszoljuk át a felületet és használjunk C2
HeatTM csiszoló párnákat.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK
C2 HARDTM a pórusok teljes lezárása mellett, egy erősített, kemény réteget hoz létre a beton
felső felületén, mley egyben fényes pajzsként működik.
Megvéd a beton elszineződésétől, könnyebb tisztántarthatóságot biztosít. Kemény felülete
ellen áll a víznek, olajnak, és más szennyezőanyagoknak.
Ideális az automata padló tisztító gépekhez.
Könnyen alkalmazhatü, vízzel higítható.
Könnyű tárolás és szállíthatóság jellemzi.
LEED minősített
A termék a California Collaborative for High Performance School Indoor Air Quality
(Kaliforniai Egyezmény az Iskolai Belső Terek Kitünő Légminőségért) szabvány szerint
bevizsgált és elfogadott. Iskolák esetén használata elősegítheti a LEED® minősítés
megszerzését.
Környezetbarát (Planet Safe)
A C2 HARDTM és C2 SEALTM vízbázisú, nem tartalmaz oldószereket, nem mérgező,
szagtalan, megfelel az Illékony Szerves Vegyületekkel kapcsolatos szabályozásnak, nem
mutagén, nem rákkeltő (biztonsággal alkalmazható élelmiszer feldolgozó üzemekben), nem
gyúlékony, enyhe szagú, gyorsan száradó, könnyen alkalmazható anyag.
Csökkenti, vagy megszünteti az Alkáli-Szilikát Reakciót (ASR)
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MEGFELELŐSÉG
C² Wash™ megfelel az összes nemzeti, állami és kerületi AIM, VOC előírásoknak.
Műszaki adatok
Formátum:
Fajsúly:
Hatóanyag tartalom:
Szárazanyag tartalom:
pH:
Gyulladáspont:

víztiszta, áttetsző folyadék
1.05
6%
6%
11.0

Fagypont:
VOC tartalom:
Eltarthatóság:

0°C
0%
2 év bontatlan, gyárilag lezárt tároló edény esetén

Nem gyúlékony

Korlátozások
Az általunk szolgáltatott minden információ a legjobb tudomásunk szerint pontos, és
szigorúan csak irányelvként szolgál. Mivel a kezelés körülményei, és az alkalmazás nem áll
az irányításunk alatt, az eredményt nem tudjuk garantálni.
•

Nem alkalmas a megrongálódott felületek kijavítására és repedések eltűntetésére.

•

Nem javasolt műanyag bázisú beton, habarcs, műgyanta alapú terrazzo keverékek és
festett vagy aszfaltozott illetve nem-cement alapú felületek kezelésére.

További teszt vizsgálati eredményekről érdeklődjön a Crete Colors International e-mail
címén: support@cretecolors.com

Mo.-i kizárólagos forgalmazó:

Tanácsadás, megrendelés:
Kovács Zoltán, ép. és belsőépítész tervező
Mobil: +36 (20) 942-9278
E-mail: kovacsz@period.hu

Period Design Kft.
H-1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 8.
Tel.: +36 (1) 785-0797
Fax: +36 (1) 786-2646
Honlap: c2beton.hu
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Kovács Tamás Kivitelezés vezető
Mobil: +36 (20) 947 6335
E-mail: kovacs.tamas04@yahoo.com
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