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Taikymas

Techniniai duomenys

Savybės/
Veikimo būdas

Maišymas/
Apdorojimas

Ypatingos nuorodos

Regeneruotų žaliavų formų tepalo koncentratas, skiedžiamas vandeniu, skirtas betono gaminių 
gamybai bei statybvietėse

Pieri®  Decobio C-13  - tai augalinių medžiagų, vandeniu skiedžiamas tepalo koncentratas, pagamintas 
augalinių maistinių aliejų pagrindu. Pieri® Decobio C-13 yra biologiškai lengvai skylantis, nepavojingas 
aplinkai ir  saugus tepalas, kuris naudojamas statybvietėse ir betono gaminių gamykloje. Tepalo 
koncentratas naudojamas gana paprastai ir yra patikimas. Tinka horizantaliems ir vertikaliems 
plieniniams, sluoksniniams mediniams ir plastikiniams klojiniams. Praskiesta vandeniu tepalo emulsija 
neturi kvapo. Tuščių maišelių likvidavimas pagal paskirtį.

Veiklioji medžiaga augalinis aliejus
Forma skystis
Spalva gintaro spalvos
Tankis 0,91 g/cm3

Laikymas Laikyti uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos 
šaltinių ir galimo šalčio. Koncentrato užšalimo taškas  -10ºC

Sąnaudos 10-25 ml/m2 ; koncentratas 3-5 ml/m²
Tiekimo forma 20 x 1Ltr plastikiniai maišeliai kibire
Produkto kodas BTM 10
Vandens pavojingumo 
klasė 

WGK 1 (pgl. kenksmingų medžiagų vandenims potvarkį )

Fiziologinis poveikis Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. 
saugos duomenų lapą. 

Laikymo sąlygos Mažd. 2 metus uždarytose originaliose talpose 

Pieri®  Decobio C-13 sudaro klojinių paviršiuje lietui atsparią medžiagos plėvelę, kuri garantuoja 
neporėta dekoratyvinio betono paviršių be dėmių.

Tepalo emulsija gaunama maišant vandeniu santykiu 1:4 (1litras koncentrato ir 4ltr geriamo vandens), 
patgus naudojant 5 litrų talpos aukšto spaudimo purkštuku. Sumaišius gerai išplakti. Paruošta emulsija 
veiksni apie 2 val., bet rekomenduojame atitinkamai prieš kiekvieną purškimą suplakti dar sykį. 
Optimalus slėgis 4-6 bar. Esant žemoms temperatūroms apie 0ºC (oro temperatūra ir klojinių) skiesti 
vandeniu nerekomenduojame, geriau naudoti jau nepraskiestą tepalo koncentratą.

Preliminarūs testai visuomet yra būtini. 
Nenaudotikite ant klojinių, kurie  yra iš polistirolo!
Pagaminta Prancūzijoje.
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