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Żel zamykający K-1

Zastosowanie:
Żel zamykający K-1 to wysokiej klasy  produkt przeznaczony do uszczelniania 
struktury kamiennego dywanu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych.  
Zapobiega osadzaniu się brudu w porach. Nadaje się na powierzchnie poziome i 
pionowe. 
Tworzy trwałą powłokę zapewniającą odporność na zmywanie . 

Charakterystyka:
Jednoskładnikowa przeźroczysta masa na bazie dyspersji akrylowej. Tworzy powłoki 
przeźroczyste, odporne na działanie promieni UV, elastyczne, o wysokim stopniu 
przyczepności do podłoża, a przez to odporne na zmywanie.
Dane techniczne:
Zawartość części stałych: ok. 40% wag. 
Gęstość: - ok. 1,02 g/cm3

Odporność chemiczna: powłoka odporna na przecieranie rozcieńczonymi 
detergentami i odporna na słabe rozpuszczalniki.   

Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża
Powierzchnia kamiennego dywanu musi być utwardzona. Do nanoszenia żelu 
przystąpić najlepiej po 24 godzinach od położenia kamiennego dywanu. 
Sposób nanoszenia: fugownica gumowa.
Rozcieńczanie: Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użytku. 
Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie  muszą być suche, temperatura 
powietrza nie może być niższa niż +5oC i wyższa niż +30oC  przy wilgotności 
względnej poniżej 65%.
Nakładanie: Żel zamykający nakładamy za pomocą fugownicy gumowej wcierając 
go w strukturę powierzchni kamiennego dywanu.  W zależności od struktury podłoża 
nakładamy  1-2 warstw.  Drugą warstwę nakładamy po wyschnięciu pierwszej.
Wydajność:  do 1,5-2,0 kg/ m²  w zależności od zastosowanej frakcji kruszywa. 
Czas schnięcia: W temperaturze 20oC przy wilgotności względniej powietrza 65%,  
ok. 24-36 godzin. Między nakładaniem kolejnej warstwy należy zachować co 
najmniej 12 godzinny odstęp czasu.
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. 
W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe 
informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w 
Karcie Charakterystyki produktu. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.



Ochrona środowiska: Pozostałości po Żelu zamykającym nie wylewać do 
kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie 
zezwolenia, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/e/FW): 
130 g/l (2010). Produkt zawiera max. 40 g/l.
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany 
w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5  oC do +25 

oC. Chronić przed mrozem.
Opakowania  5,0 kg; 10,0 kg; 
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji.


