MasterKure 111WB
Korábbi neve: Masterkure® 111 CF
Köztes utókezelés géppel simított betonaljzatokhoz
TERMÉKLEÍRÁS
A MasterKure 111WB lehetővé teszi kiváló minőségű
betonfelületek előállítását és csökkenti a nedvesség
elpárolgását a friss habarcs- és betonfelületeken. A
termék különösen hatékony gyors száradás elleni
védelem esetén szélsőséges körülmények között, mint
például magas beton és környezeti hőmérséklet,
alacsony páratartalom, erős légmozgás és közvetlen
napsugárzás esetén.
A MasterKure 111WB a friss betonra történő felvitelt
követően egy monomolekulás réteget képez a víz
felszínén. Ez a réteg csökkenti a felszíni nedvesség
párolgását szél és közvetlen napfény esetén.
A MasterKure 111WB termékkel kezelt felületek
könnyebben simíthatók, mivel hosszabb ideig
formálhatók maradnak.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• monolit betonalj

FELDOLGOZÁS
A MasterKure 111WB nem alkalmazható víz kiválasztó
betonfelületeken.
Vízzel történő hígítás előtt a MasterKure 111WB
terméket fel kell keverni. Használat előtt magát a hígított
terméket is fel kell keverni. A hígított termék felvitele egy
megfelelő szórókészülékkel (nagy nyomású
szórókészülék széles szórású fúvókával) történik a friss,
nedves betonra egy finom, de sűrű permetköddel. Az
optimális védőhatás érdekében egyenletes és folytonos
réteget kell gyorsan felvinni. Kerülni kell a termékpocsolyák és folyadékgyülemek kialakulását. A
MasterKure 111WB egy zöldes-sárga fluoreszkáló
festékanyagot tartalmaz, ami láthatóvá teszi a teljes és
egyenletes felvitelt. Ez a színezék száradás után
teljesen eltűnik.
A MasterKure 111WB általában nem befolyásolja az
egymást követő bevonatokat. A számos lehetőség
alapján azonban minden esetben tapadási szilárdsági
vizsgálat végrehajtását javasoljuk.
A már MasterKure 111WB termékkel kezelt felület
simítható. Ezt követően a felületet ismét be kell
permetezni a MasterKure 111WB termékkel. Miután

eltűnt a nedvesség okozta csillogás a beton felületéről,
már nem alkalmazható a MasterKure 111WB.

TUDNIVALÓK
A MasterKure 111WB nem utókezelésre alkalmas szer
és nem helyettesíti a beton szükséges utókezelését.
A termékmaradékokat a megszilárdult betonon (pl.
permetköd) nedves állapotban, haladéktalanul le kell
törölni. Az érintett területeket ezt követően bő vízzel le
kell mosni. A megszilárdult betonon megszáradt
MasterKure 111WB vörösesbarna foltok képződéséhez
vezet, amelyek a kereskedelemben kapható
fehérítőszerrel ismét eltávolíthatók.

ANYAGSZÜKSÉGLET
A MasterKure 111WB egy hatóanyag-koncentrátum.
Alkalmazási területtől függően hígítást ajánlunk:
• ideiglenes párolgás elleni védelem: hígítás nélkül,
illetve maximum 1 rész vízzel hígítva
• segítség simításhoz: hígítás max. 5 rész vízzel
1 liter termék, illetve hígított termék általában elegendő 5
- 12 m2 betonfelületre.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Figyelmeztetésekre, biztonsági és hulladékkezelési
utasításokra vonatkozóan, kérjük olvassa el a biztonsági
adatlapot és a göngyölegen található címkét.

TÁROLÁSI FELTÉTELEK
1 évig tárolható
fagymentes helyen tárolandó
használat előtt homogenizálás szükséges; megfagyott
anyag nem dolgozható fel újra

KISZERELÉS

Cikkszám

C 1000 kg
F 200 kg
K 20 kg

51259256
54223441
51757986
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Termékadatok
Forma

emulzió

Szín

citromsárga

Sűrűség

0,99 ±0,01 g/cm³ +20 °C-os hőmérsékleten

TM-szám: 1095 Kiadás 2014.02.18.
Jogi nyilatkozat
Ez a műszaki adatlap, az egyéb műszaki tudnivalókhoz és információkhoz hasonlóan, csak a jelen termék
tulajdonságainak, feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek leírására szolgál. Nem jelent azonban garanciát a termék
egyes tulajdonságaira vagy annak bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan, és a leírás nem
tartalmaz teljes használati utasítást. Mivel fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a műszaki adatlapokat,
az ügyfél dolga annak a biztosítása, hogy minden esetben a legújabb műszaki adatlap álljon rendelkezésére. Az aktuális
műszaki adatlapok valamennyi telephelyünkön igényelhetők vagy letölthetők a honlapunkról - www.master-builderssolutions.basf.at - a "Termékek" kategóriában. Ezen kívül az aktuális Általános Szerződési Feltételeink érvényesek.
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