
Kristālisks, ūdenī šķīstošs, silikona fluorīda virsmas impregnēšanas līdzeklis betona
grīdām.

• Piemērota neapstrādātu vecu un jaunu betona grīdu virsmu cietināšanai un putekļu
saistīšanai.

• Reaģē ar betona virsmā esošajām kalcija karbonāta daļiņām, neveido plēvi.
Nepieciešamības gadījumā var pārklāt ar Temafloor pārklājumiem un slīpēšanas
masām

• Ieteicams, piemēram, noliktavām, kā arī daudzstāvu automašīnu stāvvietām

Iepakojums 25 kg / grīdas platība 150 m²

1. apstrāde 2. apstrāde

Temafloor Fluat 9 kg + ūdens 65 l Temafloor Fluat 16 kg + ūdens 65 l

Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības.

ota, lāpstiņa

Nesatur Gaistošos organiskos savienojumus.

26 KG
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Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas
un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās
krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem
iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde
pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju.
Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas
klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst
pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta
temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.

Šķīdumu izlej uz notīrītas virsmas un izsmērē ar suku vai lāpstiņu tā, lai apstrādājamā
virsma tiktu noklāta pilnībā. Šķīdumu tur uz grīdas vismaz 3 stundas, vienlaicīgi beržot
ar suku.
Pēc apstrādes virsmu noskalo ar lielu daudzumu ūdens. Pirms nākošās apstrādes grīdas
virsmai ļauj nožūt vismaz diennakti.

Otro apstrādi veic tāpat kā pirmo. Pēc apstrādes virsma noskalo ar lielu daudzumu
ūdens un spēcīgi jānoberž ar suku. Virsma nedrīkst paspēt nožūt pirms skalošanas. Ja
mazgāšanu un beršanu neveic rūpīgi, virsmā var izveidoties putekļveidīgs slānis no
nereaģējušajām vielām.
Grīdu var sākt lietot tūlīt pēc virsmas nožūšanas.

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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