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         Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas vidaus patalpose
 
C2 Ultra Seal yra patvarus, chemiškai atsparus, blizgus, apsauginis sluoksnis, kuris
padidina betoninių grindų atsparumą  pašaliniams skysčiams ir purvui.  C2  Ultra
Seal ideliai tinka betoninėms, terasinėms bei dekoratyvinėms grindims. Ši chemiškai
atspari negeltoninančios formuluotės priemonė, pagerina standartinės pilkos spalvos
betoninių grindų išvaizdą, taip pat suvienodina (padaro vientisą) nudažytų, tamsintų
arba sukietintų betoninių grindų spalvą.

Patvarumas
Suteikia ilgalaikį patvarų ir tvirtą apsauginį blizgesį ant bet kurio betoninio paviršiaus.

Integruotumas
Puikiai tinka grindims, kurios kietintos su C2 Hard ir C2 Super Hard.

Padengimas
Prideda  tamsumo/gilumo ir blizgumo betono spalvai, įskaitant paviršius dekoruotus su C2 Tint ir
C2 Color Hard. 

Apsauginis sluoksnis
Saugo  nuo  purvo  ir  teršalų  prasiskverbimo,  sudarydamas  galimybę  greičiau,  efektyviau  ir
ekonomiškiau valyti paviršių. 

Atsparus slydimui
Apdorotos grindys išlieka atsparus slydimui. Didelis blizgesys nesumažina atsparumo slydimui.

Įvairiapusiškumas
UV stabilus. Nėra kvapo. Lengvai pritaikomas. Greitai džiūstantis. Neišbalantis, neišblunkantis ir
nesisluoksniuojantis.

Saugus aplinkai 
C2 Ultra Seal yra pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus
reikalavimus ir taisykles.

NAUDA
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APRIBOJIMUS
Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų.Naudojimo sąlygos
montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio
rezultato.

• C2 Utra Seal yra naudojamas tik patalpose ant horizantalaus betono paviršiaus.
• Nekompensuoja struktūrinių defektų,  nesutvarkys pažeistų paviršių ar įtrūkimų. Paviršius

turi būti švarus, sutvarkytas  ir geros būklės.

TECHNINIUS DUOMENIS

Pavidalas Pieno baltumo skystis

Lyginamasis svoris 1.01

Veiklusis kiekis 15,0%

Iš viso kietosios medžiagos 15,0%

pH 8.4

Svoris 38,5 kg

Blykstės taškas >93°C (>200°F)

Užšalimo taškas 0°C (32°FC)

Lakusis organinis junginys 100 g/L maximum

Paviršiaus paruošimas
Prašome  skaityti:  saugos  informaciją  ant  etiketės,  paviršiaus  paruošimas  prieš  naudojimą  ir
taikymas.

Paviršius
Apsaugokite  žmones,  transporto  priemones,  kitą  nuosavybę,  augalus  ir  kitus  netoliese  esančius
paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite
politeleną ar kitas apsaugines medžiagas. Užmaskuokite visas aplinkines sritis. Visada pasiruoškite
vietą  pabandymui,  kad  galima  būtų  užsitikrinti  ar  norima  spalva  ir  rezultatai  bus  pasiekti  ant
konkretaus substrato.  

Reikia atkreipti dėmesį:
C2 rekomenduoja, kad vandens izoliacija turi būti įtraukta į grindų konstrukcijas, kad užkirstų kelią
į viršų kylančios drėgmės judėjimui iš po betono plokščių. Betono paviršius turi būti švarus nuo bet
kokių medžiagų galinčių kliudyti produkto taikymui. 

BŪTINA ATSIŽVELGTI Į:

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
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Pašalinkite visus kietinimo junginius ir kitus paviršiaus teršalus naudojant tinkamas C2 paviršiaus
paruošimo priemones išvardintas žemiau:

 

   C2 Wash  -  Cemento  ir  statybinių  nešvarumų  panaikinimas  ant  naujai  paklotų/išlietų betoninių
paviršių;

      C2 Maintenance – Bendrų nešvarumų ir dulkių šalinimas nuo poliruoto betono;
C2 Remove - Kietėjimo junginių, mastikos, padangų žymių ir vaškavimo valiklis;

 C2 Stain Clean – Alyvos ir tepalų dėmių naikinimui;
C2 Clean -  valymui ir nuriebalinimui nuo lengvai iki sunkiai sutepto paviršiaus  .

Visada patikrinkite tinkamumą skalauti su vandeniu.
Rūgštintas-tamsintas betonas turi būti kruopščiai neutralizuotas ir išskalautas prieš taikymą C2 UtraSeal.

Priemonės taikymą galima pradėti  tik  tada,  kai pavišius yra švarus ir  sausas.  Negalima naudoti  ant
paviršių, kurie yra purvini, sušalę ar ant jų yra stovinčio vandens.  Paviršius turi būti švarus, sausas ir
struktūriškai stiprus.

Įranga
Naudokite žemo slėgio purkštuvą. Neautomatizuokite.

Oro ir paviršiaus temperatūra
Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo 4ºC iki 38ºC (40 ° F iki 100º F). 

PATARIMAI
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• Laikymo  temperatūra   turi  būti  4iki  38°  C  reikia  saugoti  nuo  ekstremalių  temperatūros  pokyčių,
tiesioginių  saulės  spindulių ir  užšalimo.  Vertikaliai  ant  pakuotės  nurodytas  galiojimo  laikas,
pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje. 

• Nemaišyti su jokiomis kitomis cheminėmis medžiagomis.  
• Po naudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę. 

 Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.
Geriausia sunaudoti arba utilizuoti. 

Talpa
20 L bakeliai arba 200 L statinės.

Skiedimas
Jokiu būdu neskiesti, naudoti tokį koks pateiktas.

Prašome atkreipti dėmesį:

Apimties  ir  kiekio  matavimai  yra  pateikti  tik    skai  čiavimo tikslais.  Betono  kokybė,  darbo sąlygos,  
temperatūros ir santykinės oro drėgmės variacija, gali paveikti apimties matavimus ir džiovimo laiką. 

Apytikrė apimtis
10-20 m²/L (priklausomai nuo betono porėtumo)

Tikslinės apimties apskaičiavimas:

1. Paruoškite bandymo plotą. Paviršius turi būti švarūs, sausas ir absorbuotas. 
2. Įpilkite 4 litrus C2 Utra Seal į švarų purkštuvą su 0,5 gpm antgaliu. Taikyti pagal naudojimo 

instrukcijas. Pakartokite jeigu reikia iki norimo lygio.
3. Norint nustatyti tikslesnį kiekio sunaudojimą išmatuokite bandomąjį plotą ir sunaudotą C2 

Utra Seal kiekį. Apsaugokite bandomąjį plotą nuo drėgmės mažiausiai 4 valandoms.
 

4.

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

RODIKLIAI
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C2 Ultra  Seal   gali  būti  taikomas  ant   labai  lygaus  arba nupoliruopto  betoninio  paviršiaus
norėdami gauti  geriausius  rezultatus,  prieš  tai  rekomenduojame naudoti   C2 Hard arba C2
Super Hard kurie skirti betono sukietinimui.

1. Lengvai sudrėkinkite švarią mikropluošto šluostę su C2 Ultra Seal .
2. Įpilkite  C2 Ultra seal į švarų purkštuvą su 0,5 gpm antgaliu.
3. Paskirstykite drėgmę mikropluošto šluoste, išlaikykite ploną ir drėgną paviršių. Nustokite 

purkšti kai pradeda džiūti. Geriausiai būtų, kad darbą atliktų 2 žmonės, vienas purkštų kitas 
tolygiai paskirstytų. Žiūrėkite pvz: http://www.youtube.com/watch?v=4xvJ-4HrQW4 (ctrl + 
pelytės paspaudimas)

4. Leiskite paviršiui išdžiūti apie 20-60 min
5. Pakartokite 1-4 žingsnius, rekomenduojama dengti 2 sluoksniais, kad užtikrinti maksimalią 

apsaugą ir blizgesį. 
6.  Norėdami padidinti blizgesį, naudokite ne mažiau kaip 1500 apsukų poliravimo mašiną.

Esant normalioms sąlygoms paviršius lengvam judėjimui yra paruoštas prėjus 1 valandai po lengvo 
poliravimo. Galutinės produkto savybės pasimato po 7 dienų. 

VALYMAS

Išvalykite visą įrangą ir šluostes švariu vandeniu prieš C2 Utra Seal išdžiūstant. Taip pat nedelsiant 
išvalykite netyčia apipurkštus paviršius.

Naudokite C2 Maintenance, kuris yra aukštos kokybės ir  ličio molekulėmis prisotintas, koncentruotas
valiklis betoniniams paviršiams. Šis produktas yra sukurtas tolimesnei, kasdieniai betono priežiūrai. 

Reguliariai  valant  betono  paviršių  šiuo  valikliu,  minimaliomis  sąnaudomis  pagerėja  jo  savybės  ir
sustiprėja blizgesys. 

Nenaudokite  rūgštinių valiklių,  jeigu netyčia išsipiltų kuo greičiau išvalykite kad sumažinti  galimą
žalą. 

 Kasdieninė paviršiaus priežiūra nuo dulkių ir šiukšlių su mikropluošto šluoste ar sausa dulkių šluoste
padės išlaikyti norimą grindų išvaizdą. Nuolatinis paviršiaus valymas pagerins paviršiaus blizgumą. 

Norint atnaujinti blizgumą periodiškai naudokite poliravimo mašiną. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PRIEŽIŪRA

http://www.youtube.com/watch?v=4xvJ-4HrQW4
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• Laikykitės paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų.

• C2 Ultra Seal naudokite tik ant švaraus, sauso  betoninio paviršiaus. Vandenį purkškite lengvai ,
paviršius turi būti drėkinamas tolygiai. 

• Kruopščiai neutralizuokite ir nuplaukite rūgštintas-tamsintas betono grindis prieš  taikant C2
Ultra Seal.

• Norėdami gauti geresnius rezultatus, prieš naudojant C2 Utra Seal, naudokite C2 Hard ar C2
Super Hard kietintojus.
 

• Dėl patvarumo,  atsparumo ir  blizgumo,  poliruokite  kiekviena  C2 Ultra  Seal  sluoksnį  su ne
mažesne nei 1500 apsukų turinčia poliravimo mašina. 

• Visada naudokite C2 Clean arba C2 Maintenance betoninių grindų priežiūrai.  Tradicinės grindų
valymo priemonės gali prislopinti blizgumą. Mūsų produkte nėra nei rugščių, nei  šarmų nei
tirpiklių.

Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL
partnerystės  programoje.  Jeigu  kiltų  bet  koks  cheminis  pavojus  susijęs  su  C2  produktais:
išsiliejimas,  nutekėjimas,  gaisras  ar   nelaimingas  atsitikimas,  pirmiausiai  nedelsiant  susisiekite
INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai. 
Internetine prieiga:
www.infotrac.net
Telefonu:
+1- 352-323-3500

C2 Ultra Seal ™ yra šarminis tirpalas. Naudokite tinkamas saugumo priemones ir kontrolės darbo 
vietoje, produkto taikymo metu.

REKOMENDACIJOS

SAUGUMO INFORMACIJA
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PRARIJUS:
Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 

SĄLYTIS SU AKIMIS:
Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių 
švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos. 

SĄLYTIS SU ODA:
Patekus  produktui  ant  odos,  nuplaukite  tą  plotą  su  muilu  ir  vandeniu.  NEBANDYKITE
neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:
Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas
išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB “STOTRAS”
Jurbarko g. 2, 

LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
          +37061400844
El.p. info@stotras.lt
         www.stotras.lt

PIRMOJI PAGALBA

http://www.stotras.lt/
mailto:info@stotras.lt

