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IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG (agent impregnare silozuri)
Pentru pardoseli de silozuri cu acces auto şi grajduri

Bază: 
Impregnare poliuretan monocomponent

Forma de livrare:
IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG este livrat ca agent de impregnare incoloră gata prelucrat pentru aplicare.

Domenii de utilizare:
Pardoseli de silozuri cu acces auto şi grajduri

Caracteristici:
●  excelent aderentă ● stabilă la substanţe chimice ● stabilă la acizi ● după 2-3 ore nu mai lipeşte ● prelucrare simplă în procedeu de o 
singură aplicare ● IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG nu este rezistentă la lumină, şi din această cauză trebuie să se ia în considerare o îngălbenire, totuşi  
este adecvată pentru cele mai înalte solicitări mecanice şi chimice.

Capabilitate de depozitare:
În ambalaj original nedeschis se poate depozita la temperatura ambiantă timp de cca. ½ an. Un ambalaj deschis se va închide bine şi se va utiliza în  
interval de cca. 2 săptămâni.

Baza de aplicare:
Baza de aplicare trebuie să fie temeinic curăţată, uscată, cu porii deschişi şi absorbantă. Baza de aplicare trebuie să aibă porii deschişi pentru ca IRSA 
SILO-IMPRÄGNIERUNG să penetreze în profunzime şi să se poată ancora. Stratul vechi se curăţă cu un aparat de curăţare cu înaltă presiune şi apoi se  
răzuie cu o perie de sârmă.

Prelucrare/Aplicare strat:
Se va amesteca bine înainte de utilizare!  1 x IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG (agent  impregnare silozuri),  în  funcţie de capacitatea de absorbţie,  se  
distribuie cu IRSA GUMMIWISCHER (ştergător din cauciuc) ud în ud atâta timp până când baza a absorbit totul. Se vor avea în vedere băltoacele care se  
vor distribui până când se obţine o suprafaţă uniformă. Băltoacele care rămân pe suprafaţă se cojesc după uscare. Pardoselile de grajd sunt impregnate  
aşa cum este descris mai sus.

Utilizare unică:
Pardoseli de silozuri cu acces auto: cca. 400-800 g/mp – funcţie de capacitatea de absorbţie
Pardoseli de grajd: cca. 330 g/mp

Diluant/ agent de curăţare:
Utilizaţi exclusiv IRSA SPEZIALVERDÜNNUNG.

Uscare:
După cca. 2-3 ore nu mai lipeşte. Întărire în toată grosimea după 2-3 zile.

Aparate de lucru:
IRSA GUMMIWISCHER (ştergător din cauciuc)

Temperatură:
Spaţiu/bază şi IRSA SILO-IMPRÄGNIERUNG la prelucrare nu sub +12° C.

Mărimi de ambalare:
25 litri/10 litri/5 litri

Măsuri de precauţie:
Se vor respecta prescripţiile în legătură cu manipularea lichidelor inflamabile.

Vă rugăm să luaţi în considerare enunţurile R şi S, clasificarea periculozităţii de pe etichetele ambalajelor şi fişa cu  
date de siguranţă corespunzătoare!

Marcajul VOC începând cu 2007: 2004/42/2 A(h)750;750 g/l <700 g/l
Explicaţie:
2004/42  Anul şi numărul directivei UE
/2  Anexa 2
A  Partea A
( ) =Subcategorie de produs
---,--- g/l = Valoare limită Treapta 1 respectiv valoare limită Treapta 2 în g/l
< --- g/l = valoarea actuală VOC
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Consilierea noastră tehnică scrisă şi verbală referitoare la utilizare, pe baza încercărilor, se bazează cele mai bune cunoştinţe, dar este valabilă numai ca o indicaţie fără  
nici o obligaţie şi nu vă scuteşte de propria testare a caracteristicilor produselor livrate de noi pentru procesele şi scopurile avute în vedere de dumneavoastră. Utilizarea,  
aplicarea şi  prelucrarea produselor se  realizează în  afara posibilităţii  noastre de  control  şi  în  consecinţă  se află  în domeniul  dumneavoastră  de  responsabilitate.  
Bineînţeles că noi asigurăm pentru produsele noastre o calitate constantă şi conformă cu mostrele. O dată cu apariţia unei noi „Fişe de date tehnice” cea anterioară îşi  
pierde valabilitatea!


