
LIAKOR EX - 101 (ЛІАКОР ЕХ-101)  Парафінова емульсія  Відповідає вимогам  ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Вид матеріалу та його властивості Liakor EX 101 – пластифікована парафінова емульсія, яка глибоко проникає в поверхню матеріалу, формує на ньому прозору однорідну полімерну плівку, запобігає  випаровуванню води і попаданню її ззовні. Технічні дані Сировина  парафін Стан рідина Колір білий Густина 0,92±0,02 г/см3 Залишок сухої маси 60% Вміст розчинників відсутні Спосіб нанесення розпилення пульверизатором, щітка Витрата матеріалу від 20 до 200 г/м2 Температура при виконанні робіт від +5оС до +35оС Час висихання при t +20оС близько 40 хв.  Засіб для чистки інструменту вода Сфера застосування 
• Для запобігання утворення тріщин в наслідок передчасного висихання та випаровування води з поверхні свіжого бетону, особливо при високих температурах та при сильному вітрі. Застосовується при будівництві автомобільних доріг, смуг аеропортів, тротуарів, підлог тощо. 
• Для обробки різноманітних будівельних матеріалів. Оброблена поверхня стає повністю гідрофобною, колір бетону, каменю, деревини більш насиченим. 
• Антиадгезійний засіб для обробки опалубки, металевих або пластикових форм. Виконання робіт   Liakor EX 101 наноситься на будь яку суху знепилену поверхню або на свіжий бетон одразу після того, як вода на поверхні бетону перестає бути помітною. Матеріал розпилюється рівномірним шаром, під час нанесення необхідно запобігати появі пропусків на поверхні виробу. На невеликих ділянках наноситься щіткою. Температура навколишнього середовища під час використання робіт повинна становити не нижче +50С. Даний матеріал  можливо наносити в концентрованому стані, або розведеним з водою у співвідношенні: 1 об'ємна частина емульсії до максимально 10 об'ємних частин води.   Матеріал не призводить до поломки (забивання) форсунок розпилюючого пристрою. Після використання систему необхідно промити водою.  Заходи безпеки Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил безпеки та гігієни. Роботи по нанесенню покриття слід проводити з застосуванням індивідуальних засобів захисту - спецодяг, рукавиці, захисні окуляри. В разі попадання матеріалу на шкіру або в очі слід негайно змити його чистою водою. Матеріал нетоксичний. Форма постачання та зберігання  Liakor EX 101  постачається у контейнерах по 1000 л, бочках по 200 л, каністрах по 20л. В оригінальній закритій упаковці, при температурі від +5 0С до +25 0С, в сухому провітрюваному приміщенні,  віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла матеріал може зберігатися щонайменше 12 місяців. Увага Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу. Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов’язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.   Інструкція від 19.02.16 
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