QUICSEAL 507
Tên sản phẩm

Cure Shield WB – Sản phẩm bảo vệ đông cứng gốc nước
Mô tả
Cure Shield WB là một hợp chất gốc nước, dựa trên công thức đặc biệt, đóng rắn cho bê tông, vữa trát
tường, vữa sửa chữa, chất làm cứng mặt sàn…
Ứng dụng
Cure Shied WB thì tuyệt hảo khi được sử dụng như lớp phủ giữ ẩm để cải thiện độ đóng rắn của bê
tông và lớp nền gốc xi măng-cát bằng cách giảm mất nước.
Ưu điểm







Dễ thi công – bằng vòi phun, rulô hoặc cọ.
Cải thiện chất lượng bê tông hoặc chất nền xi măng – cát
Giảm sự mất nước, giảm thiểu co ngót và nứt của các bề mặt tiếp xúc không khí.
Loại bỏ nhu cầu sử dụng bao bố sợi gai ẩm hoặc tấm nhựa polyethylene giúp đông cứng
Có thể thi công lên trên các lớp hoàn thiện như sơn, vữa trát, lát gạch bên trên,…
Được cung cấp sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.

Thi công
Khuấy đều hoàn toàn hợp chất trước khi sử dụng. Thi công Cure Shield WB một cách đều đặn dùng
2
vòi phun, ru lô hoặc cọ ở mức 5,5 m / lít trên mặt bê tông mới đúc hoặc lớp nền xi măng – cát hoặc lúc
gỡ các ván khuôn trên bề mặt thẳng đứng khi nước trên bề mặt không còn và sự đông kết ban đầu đã
bắt đầu.

QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng

Thông số kỹ thuật
Hình thức

Chất lỏng màu trắng hoặc xanh

Điểm bắt cháy

Gốc nước, không bắt cháy

Phần không bay hơi

12 ± 2%

Tỷ trọng

1,03 ± 0,03 ở 25 C

Nhiệt độ thi công

10 C đến 60 C

Thời gian khô

< 1 giờ ở 25 C, 65% RH

Khả năng giữ nước

< 0,55 kg/m

Định mức thi công

5,5 m /lít
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Định mức thi công
2

Thi công Cure Shield WB một cách đều đặn bằng phun, ru lô hoặc cọ với định mức 5,5 m /lít
Đóng gói
Cure Shield WB được cung cấp trong thùng 20 lít và thùng phuy 210 lít.
Bảo quản
Bảo quản trong vòng 12 tháng, ở nơi thông thoáng, có mái che mát, ở trạng thái đóng gói ban đầu.

Lưu ý quan trọng
Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ
năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và
thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay
nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với
QUICSEAL.
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