Membranhärdare

®

Pieri Curing TP 2002
Vattenbaserad emulsionshärdare
Beskrivning

Användningsmetod

Pieri® Curing TP 2002 är en högeffektiv membranhärdare som skyddar färska betongytor från tidig
avdunstning av vattnet under härdningsförloppet.
Produkten är en en-skikts applikation som sprayas
på. Pieri Curing TP 2002 minskar sprickbildning
och dammbildning undviks. Produkten ger ökat
nötningsmotstånd, minskad porbildning och förbättrad
hållbarhet. Den är användarvänlig, luktfri och oklassad.

Pieri Curing TP 2002 är en bruksfärdig lösning. Skaka
behållaren kraftigt före användning. Produkten är därefter klar att användas. Applicera genom att spraya på
den färska betongytan. Pieri Curing TP 2002 kommer
att brytas ner genom avnötning vid gång- eller biltrafik.
För ytor som skall efterbehandlas eller repareras, måste
Pieri Curing TP 2002 avlägsnas antingen mekaniskt eller
genom högtryckstvätt med kallt vatten och ett alkaliskt
tvättmedel (Pieri® Cleaner Sol Reno eller motsv.) följt av
en högtryckssköljning. Detta förfarande måste även
tillämpas på behandlade ytor där rester av Pieri Curing
TP 2002 inte haft tid att brytas ner, ca. två månader.

Applikationsområden
Lösningens snabba dispergering vid kontakt med färskgjuten betong gör att en jämn och täckande film bildas,
vilket verkar hindrande för avdunstningen. Detta gör
att cement/vattenhalten förblir normal tills dess att
betongen härdat fullständigt.
Produkten kan användas på:
• vägelement av betong
• markbetong
• industrigolv
• socklar
• stödmurar
Produkten uppfyller fransk standard för membranhärdare NF P 18-37.

Produktfördelar

· Ger nygjuten betong ett
skydd mot tidig avdunstning
· Förstärker nötningsmotståndet
· Minskar porbildning
· Minskar sprickbildning
· Minskar dammbildning
· Luktfri
· Fri från lösningsmedel

Vi rekommenderar att Pieri Curing TP 2002 inte används
på formgjuten betong med vertikal eller vinklad placering. Den kan dock ge extra skydd mot uttorkning på
ytor av färsk avformad betong. Förtester ska utföras när
estetiska beaktanden är viktiga, exempelvis för färgad
betong. I dessa sammanhang rekommenderar vi Pieri®
Curing Easy Cure.
Rengör alltid applikationsutrustning med vatten innan
lösningen härdar eftersom den annars måste rengöras
med lösningsmedel.
Den normala dosen är 150–250 g/m2 och vi rekommenderar max dosering. Rekommenderat Pieri® munstycke:
X10 eller X18.

Egenskapsvärden för Pieri® Curing TP 2002

Deklarerade
egenskaper

EGENSKAP
Utseende
Densitet vid 20°C
Lösningsmedelshalt
pH-värde
Viskositet vid 20°C
Viskositet vid 20°C
Fryspunkt

VÄRDE
Vitaktig lösning
0,94 ±0,02 g/dm3
Fri från lösningsmedel
7,5 ±1
1,20 ±20 sek
200–400 cPoises
0°C

METOD
Okulärt
ISO 758
ISO 4316
ISO Cup 2431 nr3
Brookfield spindel nr 3, 60 rpm

Överdosering

Förpackning och lagring

Överdosering eller sprutning av dubbellager kan ge
mörka blåsiga fläckar. Dessa fläckar försvinner inom
ett par veckors tid.

•
•
•
•

Fat om 25 liter
Fat om 220 liter
Tank om 1000 liter
1 år i oöppnad förpackning

Åtgång
Pieri Curing TP 2002 har en täckförmåga om
4–7 m2/liter (150 till 250 g/m2).

Miljö och säkerhet
Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad
information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm.
MSDS kan hämtas från vår webbplats.
Produkten är registrerad i kemikalieinspektionens
produktregister. Samtliga ingående ämnen är
registrerade i REACH.

Undvik platser med värme och frost.
Lagras på spilltråg. Frusen produkt återfår
egenskaperna efter upptining och omrörning.

Repa
Grace är anslutet till REPA för återvinning av tomemballage. Kontakta ditt närmaste REPA-anslutna
återvinningsföretag för återvinning.
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Transport
Produkten är ej transportklassad.
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