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TECHNIKAI ADATLAP 

3D Multi-Level tömörítő 
lítium-szilikátos pórustömítő 

Általános tudnivalók 

A 3D Multi-Level tömörítő kifejezetten puhább betonokhoz lett kifejlesztve. Magasabb szárazanyag-
tartalommal bír, ami a beton 3 szintjébe ivódik be, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtva. Használható 
a színezés tetején is vagy polírozott padlón is. Magasabb szárazanyag-tartalma miatt használható 
filmképzőként, hogy egy kevésbé kipolírozott padlón magasabb fényt lehessen létrehozni. Mély beivódása 
révén a 3D Multi-Level tömörítő javítja a felület kopás és időjárással szembeni ellenállóságát. A 3D 
tömörítő használható anyagában színezett padlókon is. 

Tulajdonságok 

 Használható új és régi betonokon egyaránt • Mélyre és gyorsan beivódik.

 Teljes beivódási mélységében keményít.

 UV stabilizátort tartalmaz a szín kifakulásának megakadályozására.

 Kezelt felület kopásállóbb és tartósabb.

 Elmélyíti a színt, fényességet és tisztaságot.

 Segít a foltokkal szembeni harcban.

 Minimalizálja a porlódást, jobb beltéri levegő.

 Szagtalan, nem lobbanékony.

 Csökkenti a sókivirágzást és az alkáli-szilikát reakciót.

Felhasználás 

A 3D Multi- Level tömörítő használható önmagában vagy az Ameripolish színezékekkel és foltvédő-
impregnálószerekkel.  

 Permetezze fel SWISSMEX nyomáspermetezővel (szürke fúvóka), hagyja beivódni.

 Mikor nagyrészt száraz, ismételje meg a permetezést a porózus területeken.

 Ne hordjon fel túl sokat, ne álljon tócsában a felületen.

 Mikroszálas moppal oszlassa el egyenletesen.

 A legporózusabb helyekre permetezzen még.

 Kiadósság: 0,5 – 2 dl/m2.

Termékleírás 

Alkalmazás:  Permetezés és mikroszálas mopozás. 

Kinézet:  Vízszerű folyadék.

Illóanyag:  Megfelelő (< 40 g/l) 

Eltarthatóság: 12 hónap 

Kiszerelés: 20 literes kannában (nagyobb mennyiség esetén rendelhető hordóban vagy tartályban) 
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Egyéb információk 

Feltakarítás: A 3D Multi-Level tömörítőt gyorsan felmoshatja szappanos vízzel. 

Figyelmeztetés: Bőr és szem irritációt okoz. Ügyeljen a higiéniára, mikor a termékkel dolgozik. 

Mosson kezet és mosson el minden eszközt, amivel a termék érintkezett.  

Tárolás:  

 Száraz, hűvös helyen, állítva.

 Fagytól óvni kell.

 Gyerekektől tartsa távol.

 Használat után a kannát jól zárja le.

 Ne keverje össze más szerrel.

Jótállás: Az itt közölt információk labortesztek eredményein alapulnak. Mivel minden projekt, beton 

más, a körülmények különbözőek lehetnek, ezért mindig végezzen mintatömörítést a helyszínen. A 

termék hatékony működéséért a felelősség a kivitelezőé. A gyártó/forgalmazó felelőssége a hibásnak 

bizonyult termék kicserélésben kimerül. 

Gyártó: Ameripolish, Inc. 

Forgalmazó: Epo-trend Kft. 

VTSZ: 2842100090 
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