CONDECOR BOS
Přípravek na vytvoření patiny a čisté oddělení raznic od čerstvého betonu - ražený beton
CONDECOR

BOS je předmíchaná, barvená směs
submikronických prachových zrn.
CONDECOR BOS umožňuje, po aplikaci a finální úpravě výrobku
CONDECOR BVS, snadné snímání dekorativních forem a raznic
z vlhkého povrchu betonu. Dále slouží k vytvoření sekundární
pigmentace snížených míst povrchu dodáním kontrastní barvy (vznik
tzv. patiny).

TECHNICKÉ ÚDAJE
BALENÍ
CONDECOR
BOS
se
s rychlouzávěrem po 10 kg.

nádobách

CONDECOR BOS…………………….. .................. 6 až 7 m2/kg, tedy
0,13 až 0,16 kg/m2

Umožní hluboké a úplné vyražení dekorativního designu a snadné
snímání dekorativní formy bez trhání povrchu.
Vynikající přilnavost k povrchu – po aplikaci nepodléhá větru.

SKLADOVATELNOST

NÁVOD K POUŽITÍ

v plastových

SPOTŘEBA

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Odpuzuje vodu, vytváří dokonalou bariéru proti vlhkosti.
K dispozici v 6-ti standardních barvách, které jsou vzájemně
kompatibilní a mohou se spolehlivě smíchat za účelem vytvoření
speciálních barevných odstínů.
Odolný vůči UV záření, stálobarevný.

dodává

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech.
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Výrobek obsahuje submikronická prachová zrna, proto je nutné při
práci používat ochranné rukavice a brýle. Další údaje jsou uvedeny
ve zvláštním dokumentu o ochraně zdraví při práci a na obalu
výrobku.

CONDECOR BOS se aplikuje na povrch betonu v souvislé tenké
vrstvě, vždy po aplikaci výrobku CONDECOR BVS na čerstvě
položenou betonovou desku a následném uhlazení betonu.
Aplikované množství je dostatečné, když je původní barva vsypu
překryta barvou výrobku CONDECOR BOS. První razicí forma může
být přiložena, když je plocha pokryta plně prostředkem CONDECOR
BOS.
CONDECOR BOS se aplikuje po předchozím důkladném protřepání
v původní nádobě. Nesypte na velkou vzdálenost, hrozí riziko
unášení vzduchem.

01.2011
CONDECOR Construction a.s. neodpovídá za vedlejší a následné škody vzniklé nedodržením pokynů výrobce či jiným způsobem.
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