CHRYSO®Care Bio-Tec
Środek ochronny dla powierzchni metalowych
Czysto roślinny

Opis

Charakterystyka ogólna
 Postad : jednorodna ciecz
 Barwa : jasnożółta
 Lepkośd
kinematyczna
w
temp.
2
40 ±5 mm /s
 Temperatura zapłonu : > 100 °C
 Wartośd kwasowa : < 1 mg KOH/g produktu
 Okres przydatności: 24 miesięcy

CHRYSO®Care Bio-Tec pozostawia na chronionych
metalowych powierzchniach elementów i narzędzi oleisty
film, który zapobiega naturalnemu przywieraniu
materiałów na bazie cementu (zaczyn, zaprawa, beton) i
ułatwia późniejsze ich czyszczenie. Chroni również
metalowe powierzchnie przed korozją.
Warstwa ochronna CHRYSO®Care Bio-Tec nie pozwala na
przywieranie betonu do ramion i okładziny mieszalników,
co znacznie ułatwia ich czyszczenie.




Wszystkie metalowe powierzchnie stykające się z
zaczynem cementowym, zaprawą lub betonem
Ochrona mieszalników na wytwórniach betonu
Ochrona
betoniarek
samochodowych
(betonomieszarek)
Ochrona agregatów/maszyn formujących bloczki,
pustaki, krawężniki, kostkę brukową, itp.
Ochrona agregatów formujących rury i kształtki

Sposób użycia
Wydajnośd środka : 50 m
metalowych.





Beczki 60 L
Beczki 215 L
Kontenery 1000 L

Typ dyszy : TP 73023
Ciśnienie : 3 bar
Kolor dyszy : brązowa.

Środki ostrożności



2

z 1 litra dla powierzchni

Stosowanie CHRYSO®Care Bio-Tec na elementy
mieszalników
może
zmniejszyd
efektywnośd
domieszek do zapraw gamy CHRYSO®Stab
Zaleca się wykonanie prób przy użyciu CHRYSO®Care
Bio-Tec bezposrednio na elementy mieszalnika
wykorzystywanego do produkcji zapraw

Zabezpieczanie powierzchni metalowych :

Bezpieczeostwo

Nałożyd warstwę ochronną CHRYSO®Care Bio-Tec na
chronione powierzchnie poprzez natryskiwanie.

CHRYSO®Care Bio-Tec jest produktem bezpiecznym w
użyciu. Zalecane jest jednak stosowanie odzieży ochronnej.
Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków
bezpieczeostwa znajdują się w Karcie Charakterystyki
Preparatu.

Czyszczenie powierzchni metalowych :
Po kontakcie z zaczynem, zaprawą lub betonem
powierzchnie należy wyszczotkowad, a następnie spłukad
wodą. Po wyczyszczeniu należy nałożyd nową warstwę
CHRYSO®Care Bio-Tec.

W przypadku dodatkowych pytao, prosimy o kontakt: (+ 48
22) 542 42 45.

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporządzaniu korzystaliśmy z naszego wieloletniego doświadczenia przy produkcji domieszek. Jako producent nie ponosimy jednak odpowiedzialności za
stosowanie niezgodne z instrukcją. Próby przeprowadzone przed każdorazowym zastosowaniem pozwolą na odpowiednie zweryfikowanie sposobu użycia z konkretnymi warunkami pracy.
//////////////////////

CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. Wiśniowa 40B/14, 02-520 Warszawa
Tel. (022) 542 42 51 Fax. (022) 542 42 46/47
NIP 526-24-45-906 REGON 016301344 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000115081 Kapitał zakładowy: 4.300.000,00 PLN

01/03/2017




Opakowanie

Zalecany sprzęt

Zakres stosowania


20°C:

