POLTEC 253

Reinigingsmiddel

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN
POLTEC 253 is een middel om de binding
aan het oppervlak van beton te vertragen.
Zo krijgt het oppervlak na afspoeling het
uiterlijk van gewassen grind.

gieten van de voegen.
VERBRUIK
Gemiddeld 200 gram per m.
MILIEU & GEZONDHEID
POLTEC 253 is niet toxisch, doch wordt het dragen van
handschoenen bij het bereiden en het aanbrengen van POLTEC
253 aangeraden. Bij contact aan de ogen spoel onmiddelijk en
overvloedig met zuiver water.

POLTEC 253
√ laat geen vlekken op het beton achter
√ wordt volledig verwijderd bij afspoelen
√ bevat geen oplosmiddel
√ bevat geen schadelijke stoffen voor het milieu

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

KLEUR
Gele vloeistof.
TOEPASSING
POLTEC 253 wordt toegepast bij:
* Vertraging van de binding aan het oppervlak van beton.
* Reiniging van bestrating die met een mortel op cementbasis
is gevoegd.
* Realisatie van zichtvlakken met een korrelig uiterlijk, zoals bij
betonnen bestrating, bevloering en elementen.

Leveringsvorm

Gele vloeistof

Dichtheid

1,15 ‐ 1,17

Verpakking

Bidon

Gewicht

5L

Ph

>8

VERWERKING
Vervoer en opslag: vochtvrij en vorstvrij.
Verwerkingstemperatuur: verwerken tussen 5 C en 30 C.
BEREIDING VAN HET PRODUCT
De bidon met POLTEC 253 voor gebruik goed schudden.
Poltec 253 1:1 mengen met water
Bij toepassing op beton:
Het beton in plastische consistentie op de gebruikelijke
wijze aanbrengen, nivelleren, etc. Zodra het uitzweetwater
verdwenen is (ca. 30 minuten na het storten) POLTEC
253 regelmatig over het betonoppervlak vernevelen.
Vervolgens na 3‐18 uur (afhankelijk van de
weersomstandigheden)
REINIGINGSMIDDEL
het oppervlak met water onder druk (80 tot 120 bar)
afspoelen. De spuitmond van de hogedrukreiniger op 40 tot
60 cm van het betonoppervlak houden. Handmatige reiniging
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