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Безбарвна герметизуюча ґрунтовка на основі епоксидних смол з високою змочувальною здатністю та хорошою 
проникаючою здатністю 

 

• Капілярний герметик 
• Відмінна адгезія на цементі та бетоні. 

• Висока твердість 
• Полегшує зчеплення між бетонною підлогою та фінішною фарбою 

 

Він може бути використаний як: закріплювач, підсилювач деградованих поверхонь, ефективний герметик для 
пористого бетону та ґрунтовка  для подальшого нанесення епоксидних, поліуретанових, хлоркаучукових покриттів. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Питома вага суміші (кг/л) 0.96± 0.05.  

 Термін служби суміші (хв.) 20 – 35.  

 Пропорція змішування 3.44:1  

 Вихід (кг/м2) 0.1 - 0.2  

 Висихання на дотик (год.) 4.  

 Перефарбування (год.) мінімум 16 –максимум 24.  

 Розчинник D-100. Епоксидний  

% Розведення максимум                                                                                     залежно від способу нанесення 

                        0-30,  

 

Вміст летких органічних сполук (COV). максимум в продукті 

 

• Перемішати продукт до його ідеальної гомогенізації. 
• Поверхні, що фарбуються, повинні бути чистими, сухими та без пилу, жиру, селітри тощо. 

• Додайте каталізатор до основи і перемішуйте механічно при 300 об / хв протягом 3 хвилин. 

 

 

 
Не фарбувати при температурі нижче +10ºC або вище +30ºC. 

Не фарбувати при відносній вологості вище 85%. 

 
   Максимальна вологість оброблюваної основи становить 5%, виміряна на глибині 2 см.

ТЕМПЕРАТУРА СЕРЕДОВИЩА: 

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ: 

ОПИС 

ВЛАСТИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРАВИЛА НАНЕСЕННЯ 

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ НАНЕСЕННІ 

 

ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ: 

mailto:isaval@isaval.es
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Бетонна підлога: 
• Зачекайте, поки основа повністю схопиться (1 місяць). 

• Усунути висоли та залишки сторонніх продуктів та речовин (жирів, пилу, олив та / або похідних). 

• Для герметизації пористих бетонів доцільно використовувати відповідний ущільнювач відповідно до таблиці 
можливих систем нанесення. 
• Підлоги повинні бути чистими, без жиру та масла, сухими, рівними та злегка шорсткими. Їх підготовка здійснюється 
механічним способом, дробеструйною обробкою або фрезеруванням. 

 

Підлога пофарбована в поганому стані: 

• Якщо поверхня знаходиться в поганому стані або лущиться, погано зчеплені залишки необхідно видалити хімічним 
або механічним зачищенням. 

• Перевірити сумісність з попередньою фарбою. 

• Очистити залишки масла або жиру. 
• Повністю відшліфувати стару фарбу. 

 

Звичайно ґрунтовка Epoxi sellador incoloro 40% sólidos наносять пензлем, валиком або пістолетом. 
 

Для безпечного застосування зверніться до діючого паспорту безпеки (розділ 8.2). Не підходить для використання 
дітьми. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не кусати пофарбовані поверхні. 

 

Вжити всіх необхідних заходів, щоб максимально уникнути утворення відходів. Аналізуйте можливі методи утилізації 
чи переробки відповідно до чинного місцевого національного законодавства. Не зливати в каналізацію або 
навколишнє середовище. Утилізуйте в уповноваженому звалищі для сміття або через уповноваженого менеджера по 
утилізації відходів. З відходами необхідно поводитися, зберігати і утилізувати відповідно до чинних національних 
законів.  

 
ЗБЕРІГАННЯ 

 
Див. Умови зберігання, зазначені в розділі 7.2 чинного паспорта безпеки. Оберігайте ємності від екстремальних 
температур, прямих сонячних променів і морозу. Максимальний рекомендований термін зберігання:: 24 місяці з 
моменту виготовлення в оригінальній тарі, ідеально закритій, під кришкою та при температурі від 5 ° до 35 ° C 

 

 
Ця інформація і, зокрема, рекомендації щодо застосування та кінцевого використання продукту, надані відповідально 
на основі поточних знань і досвіду Pinturas Isaval щодо продуктів при правильному зберіганні, поводженні і застосуванні 
в певних ситуаціях. в нормальному стані протягом терміну його корисного використання відповідно до рекомендацій 
Pinturas Isaval. На практиці можливі відмінності в матеріалах, підтримки і реальних умовах в місці застосування такі, 
що ніяка гарантія не може бути виведена з інформації в цьому документі, або з будь-яких інших письмових 
рекомендацій, або з будь-яких пропонованих порад. з точки зору маркетингу або придатності для певних цілей, або 
будь-яких зобов'язань за межами будь-яких правових відносин, які можуть існувати. Користувач продукції повинен 
провести випробування, щоб переконатися в її придатності для передбачуваного використання. Pinturas Isaval залишає 
за собою право змінювати властивості своєї продукції. Права власності третіх осіб повинні дотримуватися. Всі 
замовлення приймаються відповідно до наших поточних Загальних умов продажу і поставки. Користувачі повинні знати 
і використовувати останню і оновлену версію локальних таблиць даних про продукти, копія яких буде відправлена будь-
кому, хто їх запросить, або її також можна отримати на сторінці «www.Isaval.es» Всі дані в цьому листі засновані на 
лабораторних випробуваннях. Заходи, що вживаються на місці, можуть відрізнятися в залежності від обставин, що не 
залежать від нас 
 

НЕФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ: 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ОСНОВИ 

ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ В ПОГАНОМУ СТАНІ: 

МОЖЛИВІ СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ 

БЕЗПЕКА 

ВІДХОДИ 

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ 
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