SETCRETE®_6
JÄRELHOOLDUSAINE BETOONPÕRANDATELE

SETCRETE®_6 on kasutusvalmis ühekomponentne akrüülvaigu baasil järelhooldusaine, impregnant, tolmupidur ja kõvendi
värsketele betoonpindadele ning tööstusbetoonpõrandatele.
SETCRETE®_6 moodustab betoonpinnale
ajutise membraani, mis kaitseb konstruktsiooni
ebaühtlase ja liigkiire väljakuivamise eest ning
vähendab pragude teket. SETCRETE®_6
seob konstruktsiooni pindmises kihis peenosakesi ning aitab kaasa tolmuvabaduse
saavutamisele. SETCRETE®_6 suurendab
betoonpõranda vastupidavust mustuse, vee,
õlide ja kemikaalide ees. Valatud betoonpõranda liigkiire väljakuivamine võib tekitada
pinnakihis lisapingeid ja pragusid ning jätta
osa tsementi reageerimiseks vajaliku veeta,
mis vähendab betooni survetugevust.

m2 betoonpinda ehk 1m2 kulu on 0,08L (talvel)
... 0,10L (suvel). Kulunormi ületamisel võivad
tekkida loigud ja betoonpõrand võib muutuda
libedaks.
PAIGALDUSJUHEND
Enne kasutamist segada!
SETCRETE®_6 kantakse betoonpinnale
soovitavalt pritsiga kohe peale viimistluslihvimise lõppemist, kuid kindlasti mitte hiljem
kui 12h lihvimise lõppemisest (betoonpind
peab säilima niiskena). Enne järelhooldusaine
paigaldamist tuleb veenduda, et betoonpinnale ei ole tekkinud liigvett (juhul kui ei
kasutata pinnakõvendit) ja et pind oleks puhas
tolmust ja prahist. Kõige efektiivsem on ainet
pritsida põrandast u. põlvekõrgusel. Vältida
tuleb loikude tekkimist!

Kasutades pinnakõvendeid MONOSHAKE®,
TIBMIX®_700, TIBMIX®_450 ja TIBMIX®
järelhooldusainega SETCRETE®_6, saab
rajada kõrgekvaliteedilisi tolmuvabasid ja
kulumiskindlaid tööstusbetoonpõrandaid.

Kuuma ilma, kõrge õhutemperatuuri ja teiste
äärmuslike valu- või kuivamistingimuste korral
(õhukuivus, vee kiire aurustumine, tuuletõmme
pinnal), võib aine harilikku kulunormi kuni 30%
suurendada.

TEHNILISED ANDMED

Järelhooldusainega töödeldud betoonpindade
ja betoonpõrandate katmisel põrandakatetega
(plaat, epo, PVC, vms) tuleb veenduda, et
paigaldatav kate saavutaks vajaliku nakke
aluspõrandaga. Vajadusel tuleb aluspõrand
töödelda teemantlihvijatega.

Aine olek – läbipaistev vedelik
Tihedus – 0,9g/cm3
Kuivamisaeg +20°C – 4h (kleepumatu)
Kuivamisaeg +20°C – 24h (täiesti kuiv)
Süttimistemperatuur – +40°C
Paigaldustemperatuur – +5...+30°C
MATERJALI_KULU
Sõltuvalt aluspinna viimistlusest ja imavusest
ning valutingimustest katab 1L ainet 10...12

PUHASTAMINE
Kõik seadmed ja tööriistad tuleb puhastada
lahustiga ning lasta kuivada.
PAKENDAMINE
SETCRETE®_6 on villitud
plastkonteineritesse.

25L, 10L ja 5L

SÄILITAMINE_JA_LADUSTAMINE
Hoida miinuskraadide, otsese päikesepaiste,
lahtise tule, sädemete ning temperatuuri-
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kõikumiste eest! Avamata konteineris säilib
aine
vähemalt
12
kuud,
korrektsel
ladustamisel hoolikalt suletud konteineris
temperatuurivahemikus
+5...+30°C
on
säilivusaeg kuni 24 kuud.
TERVIS_JA_OHUTUS
SETCRETE®_6 sisaldab ksüleeni, mis õhus
lendub ja on väga mürgine. Vältida tuleb aine
sissehingamist või sattumist silma, suhu,
nahale või toiduainetele. Allaneelamise või
sissehingamise korral tuleb viivitamatult
liikuda värske õhu kätte, juua rohkesti vett ja
pöörduda koheselt arsti poole. Kokkupuute
korral loputada silmad ja naha pind rohke
veega (vähemalt 15 minutit) ning seejärel
pöörduda koheselt arsti poole. Aine võib
põhjustada allergilist reaktsiooni. Aine on
veekeskkonda kahjustav ja tuleohtlik! Mitte
valada kanalisatsiooni või maha! Mitte teha
aine läheduses lahtist tuld või suitsu! Mitte
jätta ainet otsese päikesevalguse kätte! Pärast
kasutamist tuleb tühjad konteinerid hoolikalt
sulgeda ja hävitada. Käitlemisel tuleb järgida
üldisi keemiliste ja mürgiste ainetega
töötamise ettevaatusabinõusid (kasutada
kindaid, maski, kaitseprille, ruumi tuleb
piisavalt ventileerida või pidada pause).
MÜÜK:
AS TOPFLOOR
Kiisa 8, TALLINN 11313
Tel. +372 5820 1000
Tel. +372 6106 435
Fax +372 6106 436
www.topfloor.ee
www.topfloor.eu
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