Pica AB

Pica Dri-Seal 525
Impregnering
Allmänt:
Pica Dri-Seal 525 är en vattenbaserad impregnering
för betong som stärker, tätar och dammbinder den
behandlade ytan. Genom behandling blir betongytan
lättare att hålla ren samt belastas inte i lika hög grad
av biologisk växtlighet tack vare att smuts och
rotsystem inte kan tränga in i underlaget.

Protecting Values

Användning:
Använd Pica Dri-Seal 525 på horisontella betongytor.
Eftersom produkten tränger in i underlaget blir den
mer motståndskraftig mot mekaniskt slitage än
Silan-, och siloxanimpregneringar. Observera att Pica
Dri-Seal 525 uteslutande skall användas på
betongytor.
Bruksanvisning:
Ytan som skall impregneras skall alltid vara noggrant
rengjord från smuts, alger, mossa och andra
orenheter. Täck över glas, metall och växtlighet som
kan komma i kontakt med impregneringen.

Under normala förhållanden torkar Pica Dri-Seal 525
på 30 minuter, kan beträdas efter 8-12 timmar och
utsättas för vatten efter 24 timmar. Torktiden kan
dock bli längre vid fuktig väderlek och lägre
temperaturer.
Det kan i undantagsfall inträffa att den behandlade
ytan blir något mörkare. Detta är även beroende av
applicerad mängd.
Produkten ger normalt ett skydd under 7-10 år.
Skyddseffekten kan förbättras genom återbehandling. Använd aldrig ett rengöringsmedel med ett pH
lägre än 7 på det behandlade underlaget.
Skyddsföreskrifter:
-Använd skyddsglasögon.
-Använd skyddshandskar.
Märkning:
Signalord: Varning

Betongen skall alltid vara torr och applicering skall
tidigast ske 24 timmar efter regn och ca 2 dagar efter
högtryckstvätt. Applicera aldrig Pica Dri-Seal vid
dygnsmedeltemperaturer under +7⁰C. Produktgaranti
utgår ej för perioden oktober—mars.
Pica Dri-Seal 525 levereras som brukslösning och
skall inte spädas. Produkten kan appliceras med roller, gummiraka eller lågtrycksspruta. Normalt appliceras 1 lager men vid starkt sugande underlag kan
ytterligare 1 lager appliceras (vått i vått). Applicera
ca 0,15-0,20L/m². Tillse att inte för stora mängder
appliceras åt gången så att pölar bildas. Uppstår
pölar måste dessa genast torkas upp. Kontrollera
med jämna mellanrum att föreskriven mängd per m²
appliceras.

Förvaring/hållbarhet:
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl. Hållbarhet c:a
24 månader i slutet originalkärl.
Tekniska data:
Innehåller:
Konsistens:
Färg:

Kaliumsilikat
Lätt rinnande
Transparent
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