MasterKure 127WB
Πρώην MASTERKURE 127

Αντιεξατμιστική μεμβράνη για την αγωγή του σκυροδέματος (curing compound), σε
μορφή υδατικού γαλακτώματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το MasterKure 127WB είναι ένα υγρό για την αγωγή του
νωπού σκυροδέματος, σε υδατικό γαλάκτωμα, χωρίς
οργανικούς διαλύτες ή κερί-παραφίνη.
Έχει μελετηθεί για την επεξεργασία και εφαρμογή σε όλες
τις επιφάνειες νωπού σκυροδέματος κάθε κατασκευής,
καθώς επίσης προορίζεται για χρήση κυρίως σε καιρικές
συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής σχετικής
υγρασίας.

Το MasterKure 127WB διατίθεται σε βαρέλια 200 λίτρων.
Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες μεταξύ των -2°C
και +30°C και σε κάθε περίπτωση μακριά από την άμεση
έκθεση σε ηλιακό φως. Στην αρχική του σφραγισμένη
συσκευασία, η διάρκεια αποθήκευσής του είναι 3 μήνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ










Χωρίς οργανικούς διαλύτες
Χωρίς κερί - παραφίνη
Άοσμο υγρό
Χωρίς την αναγκαιότητα ετικετών ασφαλείας
Δεν παγώνει σε θερμοκρασίες άνω των -4°C
Μπορεί να εξαλειφθεί μετά από 4 εβδομάδες με
ξέπλυμα με νερό υπό πίεση
Προστατεύει τα μίγματα σκυροδέματος από την
ταχεία εξάτμιση του νερού, ειδικά σε συνθήκες
ζεστού, ξηρού και αεριζόμενου περιβάλλοντος
Ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό ρωγμών εξαιτίας
της πλαστικής συρρίκνωσης

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το MasterKure 127WB είναι έτοιμο για χρήση και δεν
πρέπει να διαλύεται ή αναμε άλλα προϊόντα.
Το MASTERKURE 127 μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με
ρολό όσο και με βούρτσα, ακόμη κι αν συνιστάται
εφαρμογή με ψεκασμό, προκειμένου να επιτευχθεί
καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα χρήσης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Με 1 λίτρο MasterKure 127WB μπορεί να γίνει επεξεργασία 4 m2 περίπου σε επιφάνειες νωπού σκυροδέματος.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατάσταση

Υγρό

Χρώμα

Ροζ

Σχετική πυκνότητα (g/ml στους 20°C)

0,93

Από τις 16/12/1992 η BASF Construction Chemicals Italia Spa λειτουργεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό

εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊ-

εκπρόσωπο της BASF Construction Chemicals Italia Spa.

κό πρότυπο UNI EN ISO 9001. Το σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001 και το Σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το

OHSAS

18001. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα : Μέλος της ‘’Green Building Council’’
από το 2009.

Οι τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές που δίνονται γραπτά ή προφορικά
σχετικά με τον τρόπο χρήσης και εφαρμογής των προϊόντων μας στηρίζονται στις εξαιρετικές επιστημονικές αλλά και πρακτικές μας γνώσεις και δεν
επιφέρουν την ανάληψη καμίας εγγύησης και/ή ευθύνη για το

τελικό

αποτέλεσμα των εργασιών με χρήση των προϊόντων μας. Δεν απαλλάσ-

BASF Construction Chemicals Italia Spa

σουν, κατά συνέπεια, τον πελάτη, κατασκευαστή, εφαρμοστή,

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη να εξακριβώσει την καταλληλότητα

T +39 0422 304251

των προϊόντων μας για τη χρήση και τους σκοπούς που προτάσσουν.

F +39 0422 421802

http:// www.master-builders-solutions.basf.it

από την

e-mail: infomac@basf.com
Η παρούσα έκδοση ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε άλλη προηγούμενη.
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