Preparat do trwałego usuwania wykwitów wapiennych

PURGO jest produktem, który trwale usuwa wykwity wapienne. Preparat wnika w strukturę
betonu na kilka milimetrów, dzięki czemu nie tylko likwiduje wykwity, ale także uniemożliwia
ich powstanie w przyszłości. PURGO eliminuje również delikatne zabrudzenia
zpowierzchni betonowych i kamiennych; doskonale nadaje też się do starszych podłoży,
z których skutecznie usuwa wykwity, odświeża powierzchnię oraz usuwa zabrudzenia.
Wysoka efektywność, łatwość stosowania oraz całkowicie ekologiczny charakter tego
produktu powodują, że jest on prawdziwą rewolucją na rynku tego typu preparatów.

Zalety PURGO:
trwale usuwa wykwity wapienne
zabezpiecza przed powstawaniem nowych
wykwitów
czyści powierzchnie betonowe
łatwy w stosowaniu
gotowy do użycia, nie wymaga mieszania
nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i życiu
człowieka
wydajny (średnio 1 litr na 5–7 m)2
Dane techniczne:
wydajność: 1 litr na 5–7 m2(zużycie środka
zależy od chłonności podłoża, rodzaju
zabrudzeń i techniki nanoszenia)
typowa ilość warstw: 1
temperatura stosowania: od +5 do +30°C
czas schnięcia: uzależniony od warunków
atmosferycznych
termin przydatności do użycia: 12miesięcy
oddaty produkcji
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Opakowanie:

mauzer 1000 litrów
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Dane techniczne:
wydajność: uzależniona od nasiąkliwości
powierzchni impregnowanej – 1 litr na 5–12 m 2
dla warstwy pierwszej, 1 litr na 8–15 m dla2
warstwy drugiej

silnikowych). Ponadto preparat zwiększa

typowa ilość warstw: 2

odporność na ścieranie oraz odświeża

temperatura stosowania: od +5 do +30 °C

iuwydatnia kolor.
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z efektem „mokrej kostki”

czas schnięcia uzależniony jest od warunków
atmosferycznych

Opakowanie:

mauzer 1000 litrów

