
Uretāna eļļa.

• Betona virsmu eļļošanai
• Iesūcas betonā un neveido plēvi
• Laba noturība pret dilšanu un mazgāšanu
• Noturīga pret benzīnu, spirtu, smēreļļām un taukvielām
• Noturīga pret augu un dzīvnieku taukiem, kā arī skābēm un sārmiem vāju šķīdumu

veidā
• Piemērota betona grīdām un sienām rūpniecības, noliktavu un pagrabtelpās

30±2%

0.8 kg/l

Vidējais patēriņš uz betona grīdām:
Porainām betona virsmām: 3–6 m²/l.
Blīvām betona virsmām: 10–15 m²/l.
Praktisko patēriņu ietekmē virsmas porainība un uzklāšanas metode.

Putekļi nelīp pēc 2 h.
Var pieskarties pēc 6 h.

Žūst arī zemās temperatūrās, virs + 5°C.

Vaitspirts 1050.

Vaitspirts 1050.

Caurspīdīga.

VOC 2004/42/EC (cat A/h) 750 g/l (2010) 
Ensi: maksimālais GOS saturs ir < 750 g/l.

10,0 L
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Jauna betona virsma: No betona virsmas notīrīt cementa līmes slāni, virsmu slīpējot vai
kodinot ar sālsskābes šķīdumu. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko tīrīšanas
metodi. Pēc slīpēšanas rūpīgi nosūkt putekļus ar putekļsūcēju. Kodināšanu veic ar
atšķaidītu sālsskābes šķīdumu (1 daļa koncentrētas sālsskābes, 4 daļas ūdens).
Nokodināta grīda jānoskalo ar lielu ūdens daudzumu. Grīda jānožāvē.

Veca betona virsma: Ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas,
ķimikālijas un citus netīrumus. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu
instrumentu atvērt plaisas. Jānotīra vāji saistītais materiāls un putekļi.

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas
laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs + 5 °C un gaisa relatīvajam
mitrumam — zem 80 %.

Ar otu vai rulli.

Gruntēšanu veic ar 10 - 20% apmērā atšķaidītu Ensi uretāna eļļu. Izklāj Ensi uz grīdas
un vienmērīgi izlīdzina.

Ja nepieciešams, pēc 12 – 24 stundām pēc gruntēšanas var veikt atkārotu apstrādi. 

Uzmanību! ENSI jāuzklāj plānā kārtā, lai pēc nožūšanas tā būtu pilnībā iesūkusies
betonā.

Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar
lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. 
Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var

ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu
lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta

lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību
paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.
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