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Tehnični list

Gamma Cure

Proizvajalec: XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 1371 Mayfield Place, Richmond B.C, CANADA
V6V 2G9
Lastnosti: XYPEX® Gamma Cure je zaščitno sredstvo, namenjeno predvsem za uporabo z izolacijskimi
materiali XYPEX®. Material Gamma Cure opočasnjuje izparevanje vode s površine betona, lahko se pa
uporabi tudi kot alternativa negi z vodo, katero jo je predpisal proizvajalec. XYPEX Gamma Cure se
prav tako lahko uporabi za hitrejšo rast kristalov izolacijskih materialov XYPEX . Po nanosu se na
površini betona naredi prozoren film, kateri ščiti površino betona od prekomernega sušenja v času od 2 do
3 dni. Po ca. 4 dneh material XYPEX® Gamma Cure preneha izparevati. Po prenehanju izparevanja ne
ostanejo nikakršne sledi na površini betona.
Lastnosti proizvoda:
modrikasta
transparentna
do 2 uri

Barva raztopine
Barva nastalega filma
Sušenje (nelepljivo na dotik)

Priprava podlage:
XYPEX® Gamma Cure je mogoče nanašati na čisto betonsko površino, po možnosti na površino tretirano
z materialom XYPEX®. V primeru uporabe premaza XYPEX
Gamma Cure do 2 uri po nanosu izolacijskih materialov XYPEX
Material: Material se razredči v razmerju 1 del zmesi XYPEX Gamma Cure : 3 deli vode. Aplikacija
materiala XYPEX® Gamma Cure se izvaja s škropljenjem.
Staranje:
Material XYPEX® Gamma Cure ni potrebno posebej varovati pri aplikacijah v normalnih toplotnih in
atmosferskih pogojih. V primeru visokih temperatur, izpostavljanju direktnemu soncu, močnemu vetru, se
priporoča material XYPEX Gamma Cure vlažiti z vodo, da bi se zaščitil pred prekomernim sušenjem.
Pakiranje: Proizvod je v plastenki od 3,79 l in plastenki od 18,95 l.
Higiena dela: Zmes je alkalična in netoksična ter je odobrena za uporabo zaščite betona za rezervoarje
pitnih vod. Če zmes pride v stik z očmi, jih je potrebno izpirati s curkom čiste vode in takoj poiskati
zdravniško pomoč. Če se zmes zaužije, je treba takoj popiti 3 do 4 kozarca mleka ali vode, ne izzivati
bruhanja in takoj poiskati zdravniško pomoč. Pri delu se priporoča uporaba osebnih zaščitnih sredstev. Če
zmes pride v stik s kožo, jo je potrebno očistiti z milom in namazati z regeneracijsko kremo.
Področje uporabe: Nanaša se na betonske konstrukcije vseh vrst, ponavadi na slabo dostopnih mestih,
kjer se ne more zagotoviti pravilna nega aplikacijskih materialov XYPEX ali na mestih, kjer obstaja
nevarnost predčasnega sušenja apliciranih materialov XYPEX (na soncu, pri močnem vetru, ipd.).
Primeren je tudi za preventivo nastajanja razpok na betonskih premazih in prevlek večjih razmer.
Skladiščenje: Skladišči se v originalni nepoškodovani embalaži, v suhem okolju pri minimalni
temperaturi +7 °C. Če se upoštevajo pogoji skladiščenja, ima material garancijo 1 leto od datuma
proizvodnje.
En paket: 3,79 l zmesi XYPEX® Gamma Cure je dovolj za zaščito ca. 74 m2 (približno 20 m2/1 liter).
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