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MAXSHEEN 

POOL

DEKORACYJNE AKRYLOWE POKRYCIE DO BASENÓW
OPIS PRODUKTU
MAXSHEEN POOL jest elastycznym pokryciem akrylowym o wysokiej jakości, odpornym na promieniowanie UV
Stosowany do zabezpieczania powierzchni betonowych mających stały kontakt z wodą.
ZASTOSOWANIE
•
MAXSHEEN POOL jest materiałem stosowanym jako warstwa dekoracyjna dla wykończenia basenów kąpielowych,
fontann oraz różnego rodzaju zbiorników wodnych.
•
Szczególnie polecany jako dekoracyjne wykończenie powierzchni na materiały izolacyjne takie jak: MAXSEAL
SUPER, MAXSEAL FLEX czy CONCRESEAL PLASTERING.
ZALETY
•
Nie jest toksyczny.
•
Aplikacja może być przeprowadzona w temperaturze pomiędzy min. 5°C i max 40°C.
•
Posiada wspaniałą elastyczność.
•
Jest nieprzepuszczalny dla wody, lecz przepuszcza parę wodną.
•
Jest odporny na działanie środków czyszczących baseny.
•
Jest bakteriobójczy, zapobiega w ten sposób tworzeniu się glonów i grzybów.
•
Stanowi ochronę dla betonu przed działaniem dwutlenku węgla i wody chlorowanej.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Jeżeli MAXSHEEN POOL stosujemy do nowobudowanych basenów, tam, fontann, należy wykonać izolację i zapewnić min 14
dni na związanie.
Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę, rozcieńczając MAXSHEEN POOL z wodą w 10 – 20 %.
Należy zapewnić 4-5 godzin na związanie. Drugą warstwę należy nałożyć bez rozcieńczania, a następnie odczekać 24 godziny.
Napełnienie wodą powinno być dokonane nie wcześniej niż po 7 dniach, a najlepiej po upływie 14 dni.
W przypadku stosowania MAXSHEEN POOL do basenów, tam i fontann uprzednio malowanych, należy najpierw całkowicie
usunąć farbę, papierem ściernym lub przy pomocy MAXCLEN -R. Sposób użycia produktu pozostaje bez zmian czyli jest taki,
jak przedstawiono powyżej.
MAXSHEEN POOL może być nakładany pędzlem, wałkiem lub za pomocą pistoletu natryskowego.
WYDAJNOŚĆ
5 m2/kg w zależności od stopnia absorpcji powierzchni, która ma być pokrywana.
•
Gładkie powierzchnie – 0,25 – 0,35 kg/m2 (dwie warstwy)
•
Powierzchnie porowate – 0,40 – 0,50 kg/m2 (trzy warstwy)
DANE TECHNICZNE
Wygląd
jednorodna pasta
Gęstość (kg/l)
1,4 ± 0,05
Przyczepność do betonu (MPa)
> 2,0
Czas schnięcia między warstwami 20ºC (h)
1
Czas dojrzewania w 20 0 C i wilgotności 50% przed zanurzeniem w wodzie (dni)
7
KOLORY
biały, niebieski i ciemnoniebieski
OPAKOWANIE
25 kg i 5 kg Puszki
PRZECHOWYWANIE 12 Miesięcy w oryginalnych pojemnikach.
BHP
MAXSHEEN POOL jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie
przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje
należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych
opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
GWARANCJA
Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do
celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.
UWAGA
Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą
swą ważność.
Wyłączny dystrybutor na kraj
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