GLOBALPUR + GLOBALMATT adalék
MŰSZAKI ADATLAP

2/1

Termékleírás: a Sorell GLOBALPUR egy folyékony, egykomponensű UV álló poliuretán impregnáló anyag, amely
a légkörből nyert nedvesség hatására szobahőmérsékleten térhálósodik. A termék elsősorban kvarcbeton és
cement alapú hidegburkolatok, valamint természetes
kőfelületek UV sugárzás ellenállóságára, vegyszerállóságára és egyébb külső hatásokkal szembeni védelmére
szolgál. Sorell GLOBALMATT adalékot megfelelő arányban hozzáadva magasfényű, selyemfényű és matt felületet eredményez.
Alkalmazás: fagyálló és beltéri kvarc-adalékolt betonlap
/ Díszburkolat.
Tárolás: száraz, hűvös, napfénytől védett helyen, eredeti
bontatlan csomagolásban 12 hónapig.
Felhasználási mennyiség: 0,2-0,3 kg/m2
GLOBALPUR: A komp. GLOBALMATT: B komp.
Keverési arány: 1-6%-ig
(1l GLOBALPUR A komp. + 1cl-6cl GLOBALMATT B komp.)
Magasfényű felület: 1-2%; Selyemfényű feület: 3-4%;
Matt felület: 5-6%
Előkészítés: a felületet a burkolás és fugázás elkészültével alaposan tisztítsuk meg minden szennyeződéstől,
maradvány anyagtól (jelölés, fuga maradék stb). Miután
meggyőződtünk, hogy a felület tiszta és száraz, csak utána álljunk neki a felületkezelésnek. A felületkezelő anyag
felhordásakor ügyeljünk a megfelelő munkavédelmi eszközök használatára és szabályok betartására: védőszemüveg, gumikesztyű, légzésvédő maszk.
Felhasználás: a felületkezelést mindig jól szellőztetett
környezetben végezzük! FIGYELEM! Mindig végezzünk próbakezelést egy kisebb, kevésbé látható területen, hogy be
tudjuk állítani pontosan a kívánt hatáshoz szükséges keSorell Hungary Kft.
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veréket, technikát. A felület fényességét és mattságát két
tényező befolyásolja: az egyik a keverék aránya, a másik a
kezelés technikája. Amennyiben az anyagot ronggyal erős
nyomást gyakorolva körkörös mozdulatokkal felhordjuk,
majd száraz ronggyal azonnal visszatöröljük és bedörzsöljük, úgy mattabb hatás érhető el. Ez a technika a felületkezelés fontos része, fokozottan figyeljünk rá! Ha a felületre
hengerrel felvitt anyagot hagyjuk megszáradni és kikötni,
úgy magasfényű felületet kapunk.
Matt felület: 1l GLOBALPUR A komp. + 5cl-6cl GLOBALMATT
B komp. A keverési arányt mindig pontosan tartsuk be (56% GLOBALMATT). Miután hozzáadtuk a mattító adalékot,
addig végezzük a folyadékok elegyítését, amég nem kapunk
100%-ban homogén anyagot. Ha nem megfelelően oldjuk
fel a mattítót, könnyen kaphatunk fényesebb felületet a
kívántnál. A kezelni kívánt felületre akár egy hengerrel
is felhordhatjuk az anyagot, vagy használhatunk ecsetet
is. Maximum 1m2 területet kezeljünk egyszerre! Mikor felhordtuk az anyagot a felületre, utána 1-2 perc várakozás
után egy tiszta, szennyeződés mentes ronggyal körkörös
mozdulatokkal dörzsöljük be és töröljük vissza a felületkezelőt, majd így haladjunk végig a kezelendő felületen. Ha
úgy érezzük, a rongy telítődött, sokat szívott fel, kezdjünk
el egy újat használni. Az elkészült felületet 24 óráig hagyjuk száradni, hogy az anyag megköthessen a felületen. A
kötési idő alatt óvjuk a felületet a szennyeződéstől, nedvességtől, gyalogos forgalomtól.
Selyemfényű felület: 1l A komp. + 3cl-4cl B komp. A keverési arányt mindig pontosan tartsuk be (3-4% GLOBALMATT).
Miután hozzáadtuk a mattító adalékot, addig végezzük a
folyadékok elegyítését, amég nem kapunk 100%-ban homogén anyagot. Ha nem megfelelően oldjuk fel a mattítót,
könnyen kaphatunk fényesebb felületet a kívántnál. A kezelni kívánt felületre akár egy hengerrel is felhordhatjuk
az anyagot, vagy használhatunk ecsetet is. Maximum 1m2
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területet kezeljünk egyszerre! Mikor felhordtuk az anyagot a felületre, utána 8-10 perc várakozás után egy tiszta,
szennyeződés mentes ronggyal körkörös mozdulatokkal
dörzsöljük be és töröljük vissza a felületkezelőt, majd így
haladjunk végig a kezelendő felületen. Ha úgy érezzük,
a rongy telítődött, sokat szívott fel, kezdjünk el egy újat
használni. Az elkészült felületet 24 óráig hagyjuk száradni,
hogy az anyag megköthessen a felületen. A kötési idő alatt
óvjuk a felületet a szennyeződéstől, nedvességtől, gyalogos forgalomtól.
Magasfényű felület: 1l A komp. + 1cl-2cl B komp. A keverési arányt mindig pontosan tartsuk be (1-2% GLOBALMATT).
Miután hozzáadtuk a mattító adalékot, addig végezzük a
folyadékok elegyítését, amég nem kapunk 100%-ban homogén anyagot. Ha nem megfelelően oldjuk fel a mattítót,
könnyen kaphatunk fényesebb felületet a kívántnál. A kezelni kívánt felületre akár egy hengerrel is felhordhatjuk
az anyagot, vagy használhatunk ecsetet is. Maximum 1m2
területet kezeljünk egyszerre! Mikor felhordtuk az anyagot a felületre, utána 15 perc várakozás után egy tiszta,
szennyeződés mentes ronggyal körkörös mozdulatokkal
dörzsöljük be és töröljük vissza a felületkezelőt, majd így
haladjunk végig a kezelendő felületen. Ha úgy érezzük,
a rongy telítődött, sokat szívott fel, kezdjünk el egy újat
használni. Az elkészült felületet 24 óráig hagyjuk száradni,
hogy az anyag megköthessen a felületen. A kötési idő alatt
óvjuk a felületet a szennyeződéstől, nedvességtől, gyalogos forgalomtól.

Bőrfelülettel való érintkezéskor: a szennyezett ruházatot
azonnal le kell vetni. A testnek mindazon felületét, amely a
termékkel akár csak feltételezhetően érintkezett, azonnal
öblítse le bő, folyó vízzel, és lehetőleg mossa le szappannal. Szembe jutáskor: a tágra nyitott szemet azonnal, bőséges folyó vízzel, legalább 10 percen át mosni kell, majd
steril gézzel vagy tiszta zsebkendővel letakarni. Orvoshoz
kell fordulni: orvosi vizsgálat előtt szemcseppet vagy
szemkenőcsöt nem szabad használni. Lenyeléskor azonnal orvoshoz fordulni, ki kell hánytatni. A szájat bő vízzel
alaposan ki kell öblíteni és sok vizet inni. Megbetegedés
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni a biztonsági adatlap
bemutatásával. Belégzés esetén: a helységet ki kell szellőztetni. A sérültet a szennyezett helyről el kell távolítani,
jól szellőző helyen lefektetni és pihenni hagyni. Rosszullét
esetén orvost kell hívni. Gyermekek elől elzárandó!
Biztonsági előírások: lásd Biztonsági adatlap.
Figyelmeztetés: a gyártó és a forgalmazó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.

Veszélyek: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A termék szembe
kerülve irritációt okoz, amely 24 órát meghaladó is lehet,
belélegezve irritálja a légutakat, bőrre kerülve jelentős,
bőrvörösséggel, kisebesedéssel és ödémával járó bőrgyulladást okoz. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
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