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POOL
Sigillante monocomponente a base d’acqua per piscine.

Topsealer® WT Pool  to jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody do 
systemu Atlanttic. System atlantycki, który tworzy warstwę ochronną i 
konsolidującą.

Topsealer® WT Pool jest opracowany na bazie kopolimerów akrylowych w 
emulsja, stabilna w wilgotnym środowisku.

Właściwości

• Zwiększa odporność mechaniczną i chemiczną.
• Stabilność w wilgotnym środowisku.
• Odporność na alkaliczność mikrocementu.
• Wysoka przyczepność.
• Łatwa aplikacja
• Niska absorpcja wody.
• Na bazie wody, niepalny.
• Przepuszczalność dla pary wodnej

Plony

2 warstwy: 0,12 l/m².

Dane techniczne

Typ Emulsja na bazie wody

Wygląd Mleczna ciecz

Ciała stałe 16,5%

pH Między 6,5 a 7,5

Lepkość (Ford Cup 4) 10 -11 sekund

Gęstość w 20ºC 1 ± 0,01 g/mL

Temperatura stosowania Da 5ºC a 35ºC

Suchość w dotyku 20 minut* (*)

(*) Zależy od temperatury i wilgotności powietrza.

Jednoskładnikowy uszczelniacz do basenów na bazie wody
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Aplikacja

Jako uszczelniacz basenowy:

Przed nałożeniem Topsealer® WT Pool należy sprawdzić, czy podłoże jest suche i wolne 
od kurzu.
W zależności od warunków pogodowych i wentylacji obszaru roboczego, należy 
zapewnić co najmniej
24 godziny przed nałożeniem podkładu na mikrocement.

Nakładać wałkiem z mikrofibry o krótkim włosiu w dwóch warstwach, w odstępie 4 do 6 
godzin.
4 do 6 godzin między kolejnymi warstwami.

Jeśli po nałożeniu uszczelniacza w ciągu 7 dni spadnie deszcz, nastąpi przebarwienie 
uszczelniacza.
dojdzie do zaplamienia uszczelniacza. Należy ją wysuszyć, przeszlifować i ponownie 
polakierować.

Specjalne środki ostrożności

W przypadku kontaktu z oczami, płukać dużą ilością wody przez 15 minut.
W przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem.
Nie należy połykać. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast 
skontaktować się z lekarzem.
niezwłocznie.
Zalecane są następujące działania:

• Dobra wentylacja.
• Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami.
• Rękawice gumowe.
• 
Puste pojemniki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Aby zapobiec wysychaniu lub gęstnieniu produktu, po każdym użyciu należy zamknąć 
pokrywkę.Ten produkt jest nietoksyczny, nieszkodliwy i niepalny w normalnych 
warunkach użytkowania.Ten produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych..

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych, które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wymagałyby dodatkowych zabezpieczeń.
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych, które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wymagałyby dodatkowego oznakowania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Prezentacja 

Dostępny w pojemnikach o pojemności 5 litrów.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia są myte wodą z mydłem natychmiast po użyciu.
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Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w 
temperaturze od 10ºC do 30ºC, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, 
chroniąc przed wpływem czynników atmosferycznych.

Wentylowane miejsce, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła 
słonecznego. Okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji, pod warunkiem 
właściwego przechowywania.

Produkt nie może być używany do celów innych niż wymienione bez uprzedniego 
najpierw otrzymując pisemną instrukcję postępowania z nim. Odpowiedzialność 
zawsze spoczywa na użytkownika do podjęcia odpowiednich środków w celu 
zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Karty charakterystyki produktu są 
dostępne dla profesjonalistów.

Ostatnie wydanie: maj 2022 r.


