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INFORMACJA TECHNICZNA
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TRIOBET
ochrona betonu Triochem

ZASTOSOWANIE

TRIOBET jest polimerowym środkiem ochronnym do betonu na bazie wody, nadającym mu głęboki w odcieniu
wygląd.  Wyprodukowany na bazie  modyfikowanych polimerów tworzy  przeźroczysty,  odporny na wodę film.
Tworzy idealną bazę dla emulsji pielęgnujących, nanoszonych jako warstwa pokrywająca lub ścieralna.

SPOSÓB UŻYCIA 

• Przygotowanie  podłoża
Zabezpieczaną powierzchnię starannie oczyścić z kurzu,  brudu, usunąć fragmenty słabo związane  
z podłożem. Nowe podłoża muszą być wysuszone, wysezonowane, odtłuszczone i wolne od szalunków.

• Przygotowanie  środka
Triobet sprzedawany jest w postaci gotowej do bezpośredniego nanoszenia.  

• Nanoszenie  i wysychanie
Preparat  należy  nanosić  RÓWNOMIERNIE  (nie  pozostawiając  kałuż)  za  pomocą  pędzla,  wałka
malarskiego lub natryskiem w temperaturze otoczenia  od  +5°C do +30°C.  W przypadku podłoży
bardzo chłonnych należy po wyschnięciu ponowić czynność, tj. zwykle po ok. 4 godz. Czas schnięcia
zależy od wilgotności i temperatury powietrza i podłoża. Świeże powłoki należy chronić przed wilgocią 
i mrozem.

DANE TECHNICZNE

Zużycie Od 0,05 do 0,2 L na 1 m2 (w zależności od chłonności podłoża)

Gęstość 1,00+/- 0,05 kg/dm3 

Temperatura otoczenia, preparatu i podłoża Od +5°C do +30°C

OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 l, 5 l, 10 l, 20 l lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta  w temperaturze od +5ºC
do + 30ºC, w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji. 

BEZPIECZEŃSTWO

Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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W  PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

UWAGA!  Produkt  przeznaczony  do  zastosowania  profesjonalnego.  Za  szkody  spowodowane  niewłaściwym
użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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