
KONTRASOL 22 V
sredstvo za nego svežega betona

Garažna hiša, Koper.

PODROČJE UPORABE

Kontrasol 22 V je vodna disperzija, ki jo uporabljamo za nego - zaščito svežega betona. 
Kontrasol 22 V lahko uporabimo za vodoravne in navpične površine povsod tam, kjer 
hočemo zaščititi sveže betonske površine pred vplivom sonca, vetra in dežja. Posebno
primeren je za zaščito betonskih cestišč, letališč, ploščadi, teras in drugih objektov, kjer je
velik del betona izpostavljen atmosferskim vplivom. 

Opozorilo: Če želimo površine, ki so bile zaščitene s Kontrasolom 22 V naknadno obdelo-
vati (naknadno betoniranje, barvanje, premazovanje, itd.), moramo film utrjenega zaščitne-
ga sredstva predhodno odstraniti mehansko z brušenjem ali z vročo vodno paro.

OSNOVNE LASTNOSTI

Lastnost
Izgled tekočina bele barve
Gostota, 20°C ca. 1 kg/dm3

Viskoznost Ford 4, 20°C 20 sek

DELOVANJE

• Kontrasol 22 V na površini betona napravi zaščitno prevleko, ki učinkovito preprečuje pre-
hitro izhlapevanje vode iz svežega betona pri močni sončni pripeki, vročini in vetru. Prav
tako sveži beton varuje pred nalivi. Zato ni potrebno zamudno in drago pokrivanje in
vlaženje oz. močenje betona. 

• Kontrasol 22 V je posebej prirejen za vroče klimatske razmere. Belo pigmentiranje
omogoča vizualno kontrolo enakomernosti nanosa ter povečuje odboj sončnih žarkov.

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO

• Poraba: 0,20 do 0,25 kg na 1m2 površine
• Na površino betona ga nanašamo z brizganjem. 

Kontrasol 22 V nabrizgamo na sveži beton šele tedaj, ko na njem ni več proste
površinske vode. Paziti moramo, da je film Kontrasola 22 V na površini betona tanek in
enakomerno debel. 

PAKIRANJE 

•  baloni 50 kg, sodi 180 kg

SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen pri temperaturah od +5°C do +35°C, zavarovati ga moramo
pred poškodbami, zmrzovanjem in pred direktno sončno svetlobo.

• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni pri normalni temperaturi, je rok
uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje.

• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati
tiste lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.



VARNOSTNO OPOZORILO

Pri delu s Kontrasolom 22 V moramo upoštevati splošna navodila
za delo s kemikalijami:

• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!
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