
ULTRALIT GLOSS  
MAGASFÉNYŰ, FOLT- ÉS KOPÁSÁLLÓ IMPREGNÁLÓANYAG 

 

LEÍRÁS 

Az ULTRALIT GLOSS egy lítium-alapú, magasfényű, 
folt- és kopásálló beton impregnálóanyag hónolt és 
polírozott betonfelületek ragyogásának, 
keménységének és kémiai ellenállásának javítására.  
A terméknek kettős hatása van: A lítium-szilikátok a 
betonba szivárognak és megkeményítik azt. Ezzel 
egy időben a polimer összetevők egy vékony 
védőréteget képeznek, amely légáteresztő, sűrű, 
nem enged el és nem hámlik le. Az ULTRALIT 
GLOSS fokozza a természetes és öntött kő, az 
integráltan vagy utólag színezett, vagy savval kezelt 
dekoratív beton színintenzitását. Ezen kívül 
csökkenti a nemkívánatos növények és ásványi 
anyagok elterjedését, így fényesebbé és szebbé 
teszi a kezelt felületeket. Nagysebességű 
padlófényesítő eszközzel alkalmazva az ULTRALIT 
GLOSS kiváltja a padlówaxokat, a polírozó 
folyadékokat és az általános gyantaalapú 
bevonatokat. Az újra kezelés nem igényel előzetes 
bevonateltávolítást, mert az anyag nem képez 
hámló réteget a padlózat felszínén.  
 
ELŐNYÖK 

 Keményítő- és szigetelőanyag egyben; 
 Magas (min. 21 %) szilárdanyag-tartalom; 
 Aktív összetevők: Az összes szilárdanyag-

tartalom 100 %-a; 
 Fokozza a színezett vagy festett beton 

színintenzitását; maximalizálja a 
fényvisszaverést; 

 Megkönnyíti a padlózatok tisztítását és 
karbantartását; 

 Költséghatékony megoldás betonpadlózatok 
védelmére; 

 Teljes mértékben „ZÖLD” és környezetbarát, 
vízalapú. 

 
HASZNÁLHATÓ BETONON 

 Bevásárló központokban 
 Szupermarketekben 
 Parkoló garázsokban 
 Reptéri hangárokban 
 Raktárakban 
 Értékesítési központokban 
 Előállító-telepeken 
 Iskolákban és egyetemeken 
 Egészségügyi intézményekben 
 Iroda-épületekben 
 és bárhol máshol… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIZIKAI JELLEMZŐK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSOMAGOLÁS 

 

Az ULTRALIT GLOSS  
5, 20 és 30 literes kannákban; 
200 literes hordóban; 
1000 literes tartályban kapható. 

 

BECSÜLT FEDÉSTERÜLET 

 Első bevonat: 25-40 m2/l (25-40 ml/m2). 
 Második és azt követő bevonatok: 

40-80 m2/l (12-25 ml/m2). 
 
 
 
 
 
 
 

 Külső jellemzők  Fehéres folyadék 
 Fajsúly  1,11 
 pH  11,0 
 Szilárdanyag-  
 tartalom 

 21 % 

 Aktív összetevők  A szilárdanyag-tartalom 
 100 %-a 

 VOC tartalom  < 50 g/l 
 Fagyáspont  0 °C 
 Lobbanáspont  Nem gyúlékony 
 Szavatossági idő  Eredeti, bontatlan 

 csomagolásban 1 év 



                         ULTRALIT GLOSS 
                             MAGASFÉNYŰ, FOLT- ÉS KOPÁSÁLLÓ IMPREGNÁLÓANYAG

ALKALMAZÁS 
Óvintézkedések / Korlátozások: 
 
 Kizárólag belső felületeken használja. 
 Fagytól védendő. 
 Mindig tisztítsuk meg a felületeket a 

szennyeződések, a cementtej, a keményítő 
vegyületek vagy bevonatok eltávolítása 
érdekében, amelyek akadályoznák az 
ULTRALIT GLOSS felszínbe szivárgását.  

 A savval kezelt betont alaposan 
semlegesíteni kell az ULTRALIT GLOSS 
alkalmazása előtt. 

 Kizárólag abban az esetben alkalmazzuk, ha 
a hőmérséklet a kezelést követő 4 órában 2 
°C felett lesz. 

 Az ULTRALIT GLOSS-szal kezelt felületeket 
a kezelést követő legalább 72 órában víztől 
óvni kell. 

 Védje a fémet, üveget, fát, festéket és téglát 
az ULTRALIT GLOSS-szal történő 
érintkezéstől! Ha mégis ilyen felületekre 
kerülne a keverék, azonnal mossa le tiszta 
vízzel! 

 Használat előtt minden esetben tanulmá-
nyozza a Biztonsági Adatlapot! 

Alkalmazási folyamat: 

 A frissen terített betonnak az ULTRALIT 
GLOSS használatát megelőzően 28 napig 
száradnia kell.  

 Már létező (28 vagy annál több napig 
száradt) beton esetében távolítson el minden 
szennyeződést, maradványt vagy kezelő-
vegyületet! A tiszta felületet hagyja 
megszáradni! Ajánlott a betonfelület csiszoló 
gépre szerelt gyémántszerszámokkal vagy 
abrazív gyémánt pad-val történő lecsiszolása 
és szintezése. Az ajánlott berendezés típusa 
az aggregátum kívánt méretétől és 
expozíciójától függ. A csiszolás ajánlott 
mértéke az ULTRALIT GLOSS használata 
előtt 200-400 (vagy ennél magasabb) grit. 

 Alacsony nyomású permetező használatával 
vigye fel az első ULTRALIT GLOSS 
bevonatot úgy, hogy az befedje a felületet, de 
ne okozza a termék felgyülemlését! 
Egyenletesen oszlassa el a terméket egy 
vékony rétegben mikroszálas mop 
segítségével, amelyet használat előtt 
ULTRALIT GLOSS-szal nedvesítsen be. Az 
első réteg átlagos fedésterülete 25-40 m2/l. 
Száradást követően polírozza a felületetet 
gyémántmentes polírozó pad-val ellátott 
nagysebességű polírozó-berendezéssel. 

Győződjön meg arról, hogy a pad-ok képesek 
a padlózat felületét 32 °C-ra melegíteni, hogy 
az ULTRALIT GLOSS megfelelően kitudja 
fejteni a hatását. Vigyen fel egy második 
réteget 40-80 m2/l fedésterülettel, 
mikroszálas mop segítségével, majd 
ismételje meg a polírozást. Szükség esetén 
vigyen fel egy harmadik réteget 40-80 m2/l 
fedésterülettel és polírozza le.  

 A kezelt felületet hagyja alaposan megszá-
radni! A felület általában 1 órán belül 
használatra kész.  

 Az ULTRALIT GLOSS-szal kezelt felületeket 
a kezelést követő legalább 72 órában víztől 
óvni kell. 

 A felület használatra kész, ha megszáradt, 
viszont a maximális víz- és foltállóságát 7 
nap elteltével éri el.  

 Használatot követően azonnal tisztítsa meg a 
pad-okat, eszközöket, berendezéseket és a 
porlasztót tisztavíz segítségével. 

KARBANTARTÁS 

Ne használjon savas tisztítószereket (7 vagy 
kisebb pH) a kezelt padlózatok karbantartására. 
Bár az ULTRALIT GLOSS növeli a 
betonpadlózatok foltállóságát, néhány savas 
termék a felületen foltokat hagyhat. Az esetleges 
felületi hibák minimalizálása érdekében alaposan 
töröljön fel minden foltot. A felületi por rendszeres 
(mindennapi) eltávolítása mikroszálas pad-val 
vagy száraz feltörléssel hozzájárul a kívánt kinézet 
eléréséhez. Az automata tisztító-berendezéssel 
történő rendszeres karbantartás növeli a felület 
fényességét.  

BIZTONSÁGI / EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓ 

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne nyelje le! 
Lenyelés esetén a sérült igyon bőséges 
mennyiségű vizet! Ne hánytassa a sérültet! 
Azonnal forduljon orvoshoz! Használaton kívül 
tartsa a tárolóedényt szorosan lezárva! Használjon 
védőszemüveget és védőkesztyűt! Szembe 
fröccsenés esetén azonnal tisztítsa ki a szemet 
tiszta vízzel és irritáció fennállása esetén forduljon 
orvoshoz! A további óvintézkedéseket, a 
biztonságra és az elsősegélynyújtásra vonatkozó 
információkat a Biztonsági Adatlap tartalmazza. 

FORGALMAZÓ 

Epo-trend Kft. 
6800. Hódmezővásárhely, Szántó K. János u. 114. 
Tel.: +36 62 244 726 
e-mail: megrendeles@epo-trend.hu 


