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REMISIL-BASIC
Środek impregnujący, intensyfikujacy wybarwienie szczególnie 
zalecany przy produkcji betonów płukanych

Właściwości:
REMISIL-BASIC to bezrozpuszczalnikowy, wodny środek
impregnujący na bazie akrylanów. Poprawia 
chemicznofizyczną wytrzymałość powierzchni, w 
szczególnościodporność na działanie mrozu/soli 
odladzających oraz ułatwia czyszczenie betonu i 
podłoży mineralnych.

Zastosowanie:
Preparat może być stosowany na stronie mokrej i suchej
przy produkcji wyrobów betonowych. Ogranicza do
minimum porost glonów i mchu, barwne wyroby 
betonowe zyskują bardziej wyrazisty kolor i zwiększoną 
trwałość. Dzięki tworzeniu się nanofilmu powierzchnia 
betonu posiada zdolność „oddychania”. Może również 
służy jako podkład pod dalszą impregnację produktami 
serii Remicryl.

Dane techniczne:
Postać:    płyn
Kolor:    mleczno-biały
Gęstość:   1,02 +/- 0,02 g/cm3

Wartość pH:   6-8
Magazynowanie:  6 miesięcy w szczelnie     
   zamkniętym, oryginalnym  
   opakowaniu, w pomieszczeniu  
   chłodnym, lecz chronionym   
   przed mrozem. Naruszone  
   opakowanie  zużyć w jak  
   najkrótszym  czasie.

Opakowanie:
Kontener:   1000 l
Beczka:    200 l
Pojemnik:   25 l

Dozowanie:
90-250 g/m2 w zależności od struktury powierzchni i
nasiąkliwości podłoża. Zużycie preparatu należy ustalić 
poprzez wykonanie próby wstepnej przy uwzględnieniu 
warunków obróbki i oczekiwanych właściwości 
docelowego wyrobu.

Obróbka:
REMISIL-BASIC nakłada się równomiernie w formie
nierozcieńczonej z zastosowaniem odpowiedniego
systemu natryskowego lub walcowego. Temperatura 
aplikacji i powierzchni nie powinna spaść poniżej 
+ 10°C. Podłoże poddawane obróbce musi być
pozbawione olejów, smarów i luźnych części. Aplikację
przeprowadza się bezpośrednio po zakończeniu
produkcji wyrobów betonowych.

Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich
szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane 
jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie 
się z aktualną Kartą Charakterystyki 
Chemicznej.
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Udzielamy gwarancji odnośnie do jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza 
instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej, niniejsza instrukcja traci swą ważność.
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