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TECHNIKAI ADATLAP 

PAJZS-5 
kéregkeményítő, póruszáró, tömörítő, impregnáló, hidrofobizáló utókezelőszer 

Általános tudnivalók 

A Pajzs-5 átitatja a beton felületét, szilárdítja és tömíti a felület pórusait, javítja csiszolhatóságát és 
polírozhatóságát. Használható továbbá térkövek és porózus természetes kövek impregnálására is. 
Víztaszító, könnyen tisztítható, kültéren anti-moha hatású. Ellenáll a foltoknak, mint az üzemanyag és az olaj. 

 
Tulajdonságok 

• Javítja a felület tartósságát, kopásállóságát és tisztíthatóságát, jelentősen csökkenti az 
áteresztőképességét és növeli az olajjal szembeni ellenálló képességét. 

• Megközelítőleg 30%-al növeli a behatolási mélységben a szilárdságot. 
• Por-mentesít, és növeli a kopásállóságot. 
• A talajpára és más nedvesség a kezelt felületen keresztül is eltávozhat. 
• Alkalmazható új és régi felületeken egyaránt. 
• Használható gyalogos forgalomban 1óra után, 12 óra után általános igénybe vétellel, a teljes 

kikeményedés 7 nap alatt megy végbe. 
• Teljesen porlódás mentes felületet eredményez. 
• Könnyen karbantartható, csak takarítást igényel, nem kell időszakosan bevonatolni. 
• Mindenféle szennyeződés, még a guminyomok is könnyen eltávolíthatók. 

 
Felhasználás 

• HTC superfloor esetén: 
- Meg kell csiszolni a felületet: a felületnek megfelelő technológia szerint, 
- A száraz, vagy előnedvesített felületre felpermetezzük kb. 0,5-2,5 dl/m² mennyiségben, a felület 

szívóképességének megfelelően. A nagyobb hatékonyság érdekében súrológéppel 
átdörzsölhetjük. 

- Száradás után a polírozó fázisok elvégezhetők. 

• Érett, öreg betonon: 
- Az előzőekkel megegyező módon, a felület tisztítására különös figyelmet fordítva lehet elvégezni 

az impregnálást. 

• Kültéren:  
- Por és szennyeződésmentes felületre felfújással vagy seprűzéssel juttassuk fel kb: 1-2,5 dl/m² 

mennyiségben 
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Termékleírás 

Alkalmazás: Permetezés, seprűzés. 

Kinézet: Tejszerű folyadék. 

Fajsúly: 1080 kg/m3 

Anyagfelhasználás: 0,5 – 2,5 dl/m2 – 1 réteg 

Száradási idő: 4 – 12 óra 20 Co -on. 

Szerszámok tisztítása: Vízzel. 

Eltarthatóság: 6 hónap, bontatlan csomagolás esetén + 5-30°C közötti hőmérsékleten.  

Kiszerelés: 20 literes kannás vagy 200 literes hordós 

Egyéb információk 

Figyelmeztetés: Bőr és szem irritációt okoz. Ügyeljen a higiéniára, mikor a termékkel dolgozik. 
Mosson kezet és mosson el minden eszközt, amivel a termék érintkezett.  

Tárolás:  
• Száraz, hűvös helyen, állítva. 
• Fagytól óvni kell. 
• Gyerekektől tartsa távol. 
• Használat után a kannát jól zárja le. 
• Ne keverje össze más szerrel. 

Jótállás: Mivel minden projekt, felület más, a körülmények különbözőek lehetnek, ezért mindig végezzen 
minta impregnálást a helyszínen. A termék hatékony működéséért a felelősség a kivitelezőé. A 
gyártó/forgalmazó felelőssége a hibásnak bizonyult termék kicserélésben kimerül. 

Forgalmazó: Epo-trend Kft. 
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