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AQUASMART®-TC 2K 

grindų apsauga 

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems: 

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 
AQUASMART TC floor protect/EE/24-02-17 

Unikali vandens pagrindo, dviejų komponentų, alifatinė, 
matinio paviršiaus poliuretaninė apsauginė danga

APRAŠYMAS 
AQUASMART®–TC 2K grindų apsauga yra 
dviejų komponentų, vandens pagrindo, alifatinė 
danga su išskirtinėmis savybėmis daugelyje 
panaudojimo vietų. Šis produktas labai 
rekomenduojamas epoksidinių ir poliuretaninių 
grindų apsaugai. 
AQUASMART®–TC 2K grindų apsauga yra 
atspari UV spinduliams, chemikalams, vandeniui ir 
trinčiai. Ši medžiaga yra pigmentuojama su 
standartiniais vandens pagrindo pigmentais norint 
išgauti bet kurį atspalvį. 
Panaudojimas su voleliu ir išeiga apie 150-300 gr/
m2 (mažiausiai dviems sluoksniais). 

REKOMENDUOJAMA 
 UV apsaugai epoksidinėms ir 

poliuretaninėms grindims
 Viršutiniams autoparkingų aikštelių sluoksniams
 Pramoniniams dažams

SAVYBĖS 
 Vandens pagrindo
 Lengvai naudojamas
 Greit džiūstantis
 Ideali UV apsauga
 Lengvai pigmentuojama su vandens pagrindo 

pigmentais
 ilgas gyvavimas sumaišius indelyje
 Puikus tarpsluoksnis sukibimas

PANAUDOJIMO EIGA 
Nuvalyti paviršių su aukšto slėgio aparatu, 

Pašalinti tepalus, riebalus ir kitus elementus nuo 
paviršiaus.     
Maišymas: 
Naudoti lėtą(300 rpm) maišytuvą .  Įpilti antrą 
komponentą ir maišyti keletą minučių.
Panaudojimas: 
Naudoti su voleliu arba purškiant. Nenaudoti antro 
sluoksnio kol pirmasis dar nėra visiškai išdžiuvęs.  
  
Jeigu naudojama ant karšto paviršiaus (betonas, 
cementas), paviršius turi būti sudrėkingas, kad 
būtų prailgintas aplikavimo laikas iki sudžiūstant. 

IŠEIGA 
Minimali išeiga 150 gr/m2 vienu arba dviem 
sluoksniais. 

VALYMAS 
Išvalyti įrankius su vandeniu. 

SANDĖLIAVIMAS 
Gali būti laikoma min 12 mėn neatidarytose 

pakuotėse sausose vietose, 
temperatures of 5-25 oC.

www.termmax.lt



Puslapis 2/2 

AQUASMART®-TC 2K 

grindų apsauga 
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TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖS VIENETAI METODAS REZULTATAS

Gryna medžiaga (vandenyje) % - 50-60 

Klampumas(Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 2000-4000 

Tankis gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 
1 

Panaudojimo temperatūra oC - > 5 

QUV pagreitintas oro sąlygų 
testas (4hr UV, @ 60 oC 
(UVB-Lempos) & 4hr COND 
@ 50 C)

- ASTM G53 
išlaikyta 

(2,000 val) 

Mūsų paskelbtos produkto specifikacijos ir naudojimo instrukcijos 
neįpareigoja trečiųjų šalių.  Produktai gali būti testuojami siekiant 
surasti palankiausius panaudojimo būdus.  Tačiau Alchimica S.A. ir 
UAB Sanleda neprisiima jokios atsakomybės už dėl netinkamai 
naudojamų produktų patirtą žalą nesilaikant nustatytų naudojimo 
standartų. 
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