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Savybės

WATERPROOF yra paviršinio aktyvumo medžiaga, uždaranti 
kapiliarines poras, o tai labai apriboja paviršiaus įgertį. Padidėja 
gaminio sandarumas ir atsparumas oro sąlygoms. Mišinys geriau 
sutankinamas ir tampa vienalyčiu, gaminio paviršius optiškai 
uždaromas, gaminio spalva intensyvi ir gaivi. Naudojant priedą 
sumažėja druskų atsiradimas, padidėja gaminių stiprumas. 

Paskirtis

Waterproof tai priedas padidinantis betono sandarumą. Idealiai 
tinka spalvotų sutankintų elementų su optiškai uždaru paviršiumi 
gamybai, pavyzdžiui, spalvotoms grindinio trinkelėms, šaligatvio 
plytelėms, polisadoms, briaunoms. Dėl gerų sandarinimo savybių 
jis gali būti sėkmingai naudojamas gaminiams turintiems didelį 
sandarumą ir mažą vandens įgeriamumą, pvz., vamzdžiams, 
žiedams, kanalizacijos talpoms ir kt.. Taip pat produktas gali būti 
naudojamas mūro ir tinkavimo skiedinių vandens įgeriamumui 
sumažinti.

Naudojimo būdas

Priedas turi būti dozuojamas kartu su maišymo vandeniu. 
Kruopščiai išmaišykite. 

Dėmesio! Būtinas technologinis bandymas! 

Dozavimas

1-2% cemento masės.
Rekomenduojama dozė yra 500 ml 25 kg cemento.

Saugojimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir tamsesnėje vietoje 
originaliose sandariai uždarytose talpyklose, temperatūroje 
nuo +5°C iki +25°C.

Galiojimo terminas

Preparatą sunaudoti per 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, 
nurodytos ant pakuotės. Gamybos data yra partijos numeris.

WATERPROOF 
Sandarinimo priedas betonui
ir skiediniams
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Sudėtis Paviršinio aktyvumo medžiagų mišinys

Spalva ir būvis Baltas homogeniškas skystis 

Tankis apie 1.00 g /cm³ 

Užšalimo temperatūra 0˚C 

pH 5-6

Pakuotė Buteliukas 1l, bakelis 5l 

Speciali informacija

Preparatas nebuvo klasifikuojamas kaip pavojingas. Prieš 
naudodami gaminį, perskaitykite medžiagų saugos 
duomenų lapą ir išsamias gaminio naudojimo sąlygas. Kilus 
neaiškumams, prieš pradėdami dirbti su gaminiu, 
kreipkitės į gamintojo techninio konsultavimo skyrių. 
Gamintojas neturi įtakos medžiagos netinkamam 
naudojimui, jos naudojimui kitais tikslais arba kitomis 
sąlygomis, nei aprašyta aukščiau. Teisingas ir tuo pačiu 
efektyvus preparato naudojimas mūsų nekontroliuojamas, 
todėl garantija taikoma tik pristatytos prekės kokybei. 

Gamintojas ar jo įgaliotas atstovas negali būti laikomas 
atsakingu už jokius nuostolius, patirtus dėl netinkamo 
gaminio naudojimo ar laikymo. Gamintojas pasilieka teisę 
keisti šio duomenų lapo turinį, pvz., dėl taisyklių 
pasikeitimų, gaminio modifikacijų, techninės pažangos ar 
kitų priežasčių. Jurgos darbuotojai turi teisę teikti techninę 
informaciją tik ir išimtinai pagal šį techninį lapą. 
Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje esančios 
informacijos, turi būti patvirtinta raštu. Jei abejojate, 
kreipkitės į gamintoją. Šis gaminio lapas galioja ir pakeičia 
visus ankstesnius. 
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