TERRASEAL P
 RO
Applicatie Instructie
TRANSPARANT BETON EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL
MAAKT ALLE MINERALE ONDERGRONDEN ZOALS BETON, STEEN, BAKSTEEN, KLINKERS, NATUURSTEEN
KALKZANDSTEEN, ZANDSTEEN EN MINERAAL PLEISTER STERK WATERAFSTOTEND.

Voorbereiding

Dekking

De ondergrond dient structureel in orde te zijn en vrij van olie,
vet, vuil, was, uithardingsmiddelen, zoutuitbloeiing, kalkuitslag,
verf, oude sealers / impregneermiddelen, kleefstoffen of andere
verontreiniging die de penetratie van het impregneermiddel
kunnen belemmeren.

Met 1 liter Terraseal Pro kan ± 4 tot 5 m2 met 2 lagen behandeld
worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond
kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

Als zuur wordt gebruikt om de ondergrond te reinigen,
neutraliseer dan het oppervlak en spoel het af met water voor het
aanbrengen van het impregneermiddel. Niet aanbrengen als de
ondergrond nog nat is. Het oppervlak na reiniging goed laten
drogen (48 uur) vóór applicatie.
De oppervlakte-/ en luchttemperatuur moet tijdens het
aanbrengen tenminste 7°C en maximaal 30°C zijn. Niet
aanbrengen als de temperatuur binnen 8 uur onder 0°C zal
komen, of wanneer er binnen 24 uur regen wordt verwacht. Zorg
dat de ondergrond niet bevriest tijdens de droogtijd.

Droogtijd
Droogtijd is 4-6 uur bij 20°C - 50% relatieve vochtigheid. Het
behandelde oppervlak mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur
drogen kan het oppervlak in gebruik genomen worden.
Lagere temperaturen of een hogere relatieve vochtigheid kan de
droogtijd verlengen.

Materiaal
Aanbrengen met een lage drukspuit of roller.

Schoonmaken

Als het vóór het aanbrengen gevroren heeft, laat het de
ondergrond dan eerst ontdooien / opwarmen voordat Terraseal
Pro wordt aangebracht.

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt
product of oud materiaal kan weggegooid worden in
overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Applicatie

Onderhoud

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

Na behandeling kan het oppervlak schoongemaakt worden met
milde zeep en water.

1. Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de
gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren en
om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied
grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn.
Organisch betekent niet altijd “mild” en kan citrus ingrediënten
bevatten die vermeden moeten worden.

2. Breng 2 uniforme lagen 10 min. na elkaar aan, zonder plassen
te vormen.
3. De tweede laag aanbrengen als de eerste laag nog nat is. Bij het
aanbrengen van de tweede laag kan er op het oppervlak gelopen
worden.
3. Na het aanbrengen van de 2e laag, het oppervlak 24 uur laten
drogen. Zorg dat het oppervlak niet nat wordt tijdens het drogen.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid
Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig
gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap tijdens het
aanbrengen.

Gebruik
Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het
beoogde project zelf vaststellen.
Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de gewenste
prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren, en om de
applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig
drogen (24 uur) voor inspectie.
Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering
of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is
voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker
neemt alle risico’s en aansprakelijkheid hiermee in verband
hebbende op zich.

Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid af en behouden wij ons te allen
tijde het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid
van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper in voorlopige proeven worden gecontroleerd omdat wij geen controle hebben over de omstandigheden waarin het
product toegepast wordt. Aanbevelingen voor gebruik vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van de geschiktheid of de geschiktheid van het product voor een
bepaald doel.
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