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Υλικά Επιφανειακής Προστασίας - Υλικά Δαπέδων

KRISTALION

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ - ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΝΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ
Κατηγορία: Υλικά Επιφανειακής Προστασίας - Υλικά Δαπέδων
Το KRISTALION είναι ένα ημιδιάφανο υγρό που ψεκάζεται πάνω σε επιφάνειες σκληρυμένου
σκυροδέματος. Διεισδύει στο σκυρόδεμα και αντιδρά με αυτό, σχηματίζοντας κρυστάλλους
που κλείνουν πόρους και ενισχύουν τη σκληρότητα.
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Το KRISTALION χρησιμοποιείται για την προστασία και τη βελτίωση επιφανειών
σκυροδέματος όσον αφορά την ανθεκτικότητα στο νερό, τους διαλύτες και την τριβή.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•
•
•
•

Βελτιώνει τη σκληρότητα της επιφάνειας του σκυροδέματος και την αντοχή του σε
απότριψη.
Βελτιώνει τη στεγανότητα του σκυροδέματος μέσω σχηματισμού κρυστάλλων μέσα
στους πόρους.
Είναι ανόργανο, και γι’ αυτό δεν είναι ευαίσθητο στους διαλύτες.
Προσδίδει στο σκυρόδεμα καλύτερη συμπεριφορά έναντι του παγετού και των
αντιπαγετικών αλάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακατέψτε πριν από τη χρήση. Το KRISTALION ψεκάζεται σε λεπτή στρώση
χρησιμοποιώντας χειροκίνητο ή αυτόματο ψεκαστήρα. Ψεκάστε αφού πήξει και σκληρυνθεί
το σκυρόδεμα. Μπορεί επίσης να ψεκαστεί και σε παλιό σκυρόδεμα, όσο η αλκαλικότητά
του διατηρείται (έως και 20 χρόνια ηλικία). Προστατέψτε από τη βροχή για 3 ώρες μετά την
εφαρμογή. Το KRISTALION διεισδύει στο σκυρόδεμα και αντιδρά με αυτό. Δεν σχηματίζει
φιλμ. Για το λόγο αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό και ανθεκτικό. Ο καθαρισμός εργαλείων
γίνεται με άφθονο νερό.
Δοσολογία: Κατανάλωση 200 g/m² ανά στρώση. Σε απορροφητικό σκυρόδεμα και για
καλύτερο αποτέλεσμα εφαρμόστε 2 στρώσεις. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση μόλις
απορροφηθεί η πρώτη και όχι αργότερα.
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε KRISTALION σε επιφάνειες που θα καλυφθούν με σκυρόδεμα
ή κονία. Στην περίπτωση αυτή, η επιφάνεια θα πρέπει να ξεπλυθεί πρώτα με διάλυμα ξιδιού
σε νερό 1:20. Το KRISTALION είναι συμβατό με σκυρόδεμα που έχει υποστεί επεξεργασία με
DOMOCRON.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συσκευασία: Δεξαμενές 1100 kg. Βαρέλια 200 kg. Δοχεία 20 kg.
Αποθήκευση: 6 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε δροσερό μέρος.
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