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APRAKSTS 
 

C2 Dura Seal™ - ilglaicīgs, 

nedzeltējošs aizsargklājums, 

ievērojami aizsargā pret traipu 

veidošanos uz betona ārpus 

telpām.   

 

Produkts ir ideāli piemērots betona 

virsmām, kuras ir noslīpētas ar 

slīpējamo mašīnu, nogludinātam 

betonam, dekoratīvajam betonam. 

C2 Dura Seal™ uzlabo parasta, 

krāsaina vai cietināta betona 

vizuālo izskatu. Izmantojiet 

C2 Dura Seal™ lai aizsargātu jaunu 

vai jau lietota betona virsmu , kas 

atrodas ārpus telpām, no 

nejaušiem pārtikas vai naftas 

produktu traipiem.  Produkts ir 

vienkārši izsmidzināms un tas 

nožūst 60 minūšu laikā. 

 

IEGUVUMI 
Ilgnoturīgs, nodrošina ilgstošu un 
izturīgu glancētu atspīdumu uz 
jebkuras horizontālas betona 
virsmas ārpus telpām.  
 

Integrēts sistēmā 
Ideāls cietinātām un attīrītām 

virsmām ar C2 Super Hard™ vai C2 

Hard™.  Var tikt izmantots ar 

visiem C2 līnijas produktiem.  

 

Uzlabo spīdumu un krāsas 

spilgtumu krāsainam betonam 

поверхности обработанные C2 

Color Hard™.  

 

Aizsargfunkcijas 

Palīdz novērst potenciālās 

problēmas, kas rodas ūdenim 

iekļūstot betonā.  

 

Atvieglo kopšanu 
Aizsargā betonu no netīrumu un 

piesārņojošām vielu iekļūšanas 

tajā.  

Nav slidens 
Apstrādātās virsmas nav slidenas.  

 

Daudzpusīgs 
Izturīgs pret UV iedarbību. Nedzeltē, 

nemaina savu toni, nelobās.. 

Produkts ir ideāli piemērots betona 

virsmām, kuras ir noslīpētas ar 

slīpējamo mašīnu, nogludinātam 

betonam, dekoratīvajam betonam. 

 

Vienkārši izsmidzināms 

Ātri žūstošs. Lielāko daļu grīdu var 

sākt izmantot pēc 4 stundām. 

  
Ekoloģiski tīrs 
C² Dura Seal™ radīts uz ūdens 

bāzes, nesatur šķīdinātājus, nav 

toksisks, bez aromāta, atbilst 

visām zināmajām nacionālajām 

prasībām AIM VOC.  

 

ATBILSTĪBA NORMĀM 
Atbilst visām zināmajām 

nacionālajām prasībām AIM VOC 

требованиям AIM VOC.  

 

 
 
 
 

Tehniskā informācija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ierobežojumi 
 C² Dura Seal™ paredzēts 

lietošanai uz horizontālām 

betona virsmām tikai ārpus 

telpām! 

 Nenovērsīs struktūras defektus, 

nesaremontēs virmu un 

plaisas. Pirms ieklāšanas 

virsmai jābūt labā stāvoklī –

tīrai un saremontētai. 

 

 

Lai saņemtu papildus informāciju 

griezieties Crete Colors 

International: 
support@cretecolors.com 
  

 
VIRSMAS SAGATVOŠANA 
Uzmanīgi izlasiet 

Drošības instrukciju uz etiķetes un 

virsmas sagatavošanas instrukciju 

pirms apstrādes. 

Veids Šķidrums piena krāsā 

Blīvums 1.01 
Aktīvais saturs 15.0% 

Sausais atlikums 15.0% 
pH 8.4 

Uzliesmojuma 
robeža 

>930C (>2000F) 

Sasalšanas 
temperatūra 

00C (320F) 

VOC saturs 100 grami/l  max 

Uzglabāšanas 
termiņš 

1  gads oriģinālā 
slēgtā iepakojumā  

 

mailto:support@cretecolors.com
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Virsma 

Aizsargāt cilvēkus, iekārtas, ierīces, 

īpašumus un visas virsmas, kuras 

nav paredzētas apstrādei, no 

impregnētāja nokļūšanas uz tiem. 

Izmantojiet polietilēna plēvi vai 

kādu citu aizsargmateriālu, lai 

norobežotu teritoriju. 

 

C2 Dura Seal™ var tikt izmantots uz 

jauna vai jau lietota betona. 

Apstrādi var sākt, kad sagatavotā 

virsma ir nožuvusi un ir notīrīta. 

Neizmantojiet produktu uz 

sasalušas, netīras virsmas vai ar 

stāvošu ūdeni.   

 

Pirms apstrādes notīriet visus viegli 

notīrāmos netīrumus, ķīmiskos 

piesārņojumus. Vienmēr veiciet 

testu laukumu, lai pārbaudītu 

potenciālos rezultātus uz katras 

konkrētās virsmas. 
 

Ierīces 
Izmantojiet zemas jaudas 

smidzinātāju. 

 

Gaisa un virsmas temperatūra 
Gaisa un virsmas temperatūrai 

jābūt robežās no 4ºC līdz 38ºC (no 

40º F līdz 100º F). 

 

UZGLABĀŠANA UN 
TRANSPORTĒŠANA 
 

Uzturiet temperatūru no 4-38°C 

(40-100°F), sargājiet no augstām 

temperatūrām un sala. Nelieciet 

produkcijas paletes vienu uz otras. 

Norādītais uzglabāšanas termiņš 

nozīmē uzglabāšanu slēgtā 

oriģinālā iepakojumā, sausā vietā. 

Nejauciet kopā ar citām ķīmiskām 

vielām. Pirms lietošanas sakratiet 

un samaisiet. Glabājiet produkciju 

bērniem neaizsniedzamā vietā. 

 

 

IEPAKOJUMS 
20 l kannas un 200 l mucas 

 

LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJA 
 

 
 
Atšķaidīšana 
Nekad neatšķaidiet impregnētāju. 

Kārtīgi sakratiet pirms lietošanas.  

 

 
PATĒRIŅŠ 
 
PIEVĒRSIET UZMANĪBU:  Dotais 
patēriņš ir aptuvens. Kopējais 
patēriņš būs atkarīgs no betona 
markas, ieklāšanas apstākļiem, 
temperatūras un mitruma. 
 
Gluds betons 
 

 5-10 м2/l 

 
Mašīnu sašvīkāts betons 
 

 10-15 м2/l 

 

Nožūšanas laiks 

VIENMĒR VEICIET 
TESTU 

katras virsmas sākotnējai analīzei. 

Vienmēr sekojiet lietošanas 

instrukcijai Ļaujiet virsmai 

vienmēr izžūt pirms iegūtā 

rezultāta noteikšanas 

 

RISINĀJUMI 

Likvidējiet visus netīrumus  un 

vecos membrānveidotājus, 

izmantojot atbilstošu C
2
 tīrīšanas 

līdzekli, izvēloties kādu no zemāk 

minētajiem:  

C
2
 Wash

 TM
 – «izsitumus» (sāļus)  

no grīdas virsmas un pārējos 

celtniecības netīrumus no  jauna un 

veca betona. 

 C
2
 Maintenance

 TM
 – Visus 

netīrumus un smalkos putekļus pēc 

betona slīpēšanas/pulēšanas.  

C
2
 Remove

 TM
 –  

Membrānveidotājus, mastikas, 

riepu nospiedumus.  

C2 Clean TM – Attīra netīru 
betonu. 
 
C

2
 Stain Clean

 TM
 – Eļļas un naftas 

produkti.  
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Pie 22ºC (72º F), 40% relatīva 

mitruma, produkta nožūšanas 

laiks: 

 

Sausuma līmenis      LAIKS 

---------------------------------------------------------- 

Nožuvis pieskaroties 30-60 min 

Staigāt var pēc  4 stundas 

Normāla kustība      24 stundas 

Maksimāla aizsardzība   7 dienas 

 

Lietošanas instrukcija 
C2 Dura Seal™ ideāls betona 

virsmām, kuras ir noslīpētas ar 

slīpējamo mašīnu, nogludinātam 

betonam, dekoratīvajam betonam.  

Klājiet produktu vienmērīgi, 

veidojot vienmērīgu slāni.  

 

1. Izmantojiet tīru 

smidzinātāju un smidziniet 

C2 Dura Seal™ 

nepārtrauktām apļveida 

kustībām. Virzieties no 

vielas šuves uz otru. 

Uzmanieties no 

smidzināšanas uz 

apstrādātas un izžuvušas 

virsmas. Izmantojiet mīkstu 

birsti, lai izlīdzinātu 

materiālu, kas uzkrājies 

rievās. Ļaujiet materiālam 

nožūt 20-60 minūtes.  

2. Ja nepieciešams atkārtojiet 

1 – 2 soli. Divas kārtas 

nodrošina maksimālu 

aizsardzību un spīdumu.  

 

Sargājiet virsmu no ūdens vismaz 4 

stundas pēc apstrādāšanas ar 

produktu.  

 

 

INSTRUMENTUTĪRĪŠANA 
Mazgājiet instrumentus ar tīru 

ūdeni pirms tas nav nožuvis. Ja 

materiāls ir nokļuvis uz stikla vai 

alumīnija, nekavējoties 

nomazgājiet to ar ūdeni.  
 

 

UZKOPŠANA 
Izmantojiet C2 Maintenance™, 

mūsu augstas klases tīrīšanas 

līdzekli uz litija bāzes.  Šis produkts 

ir radīts, lai uzlabotu grīdas 

īpašības nākotnē. Neizmantojiet 

tīrīšanas līdzekļus uz skābes bāzes. 

Atsevišķas stipras skābes un 

pārtikas rūpniecības atkritumi var 

radīt traipus uz virsmas. Pēc 

iespējas ātrāk notīriet šīs ķīmiskās 

vielas no grīdas virsmas. Grīdas 

ikdienas uzkopšana ar mikrofibras 

mopu palīdzēs saglabāt brīnišķīgu 

grīdas izskatu ilgus gadus. Lai 

atjaunotu spīdumu ieteicams 

periodiski grīdu pulēt ar ātrgaitas 

pulējamo mašīnu un  C2 HeatTM pad 

diskiem. 

 

DROŠĪBA 
Mūsu prioritāte – jūsu drošība! 

Crete Colors International, LLC ir 

aktīvs INFOTRAC’S MSDS 

Partnership Program biedrs. 

Ķīmisku draudu gadījumā, kuri var 

būt saistīti ar C2 produktu 

izmantošanu: noplūdi, aizdegšanos 

vai citiem nelaimes gadījumiem, 

lūdzam griezties INFOTRAC, lai 

saņemtu tūlītēju palīdzību. 

Glabājiet produkciju bērniem 

neaizsniedzamā vietā.  

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests:  112 

Valsts toksikoloģijas centrs:      

67042468 (darba laikā) 

Diennakts palīdzība 24/7: 

IETEIKUMI 
 

Sekojiet C² virsmas 
sagatvošanas ieteikumiem  un  
produkta lietošanas  
instrukcijai. 

 
Nelietojiet C²produkciju uz 
sasalušas vai netīras virsmas 
 

Virsmai jābūt tīrai, sausai un 
spējīgai absorbēt mitrumu. 
Pārbaudiet grīdas spēju uzsūkt 
mitrumu, nedaudz izsmidzinot uz 
virsmas ūdeni. Mitrumam ir jāspēj 
uzsūkties vienmērīgi visā 
izsmidzināšanas laukumā. 
 
Lai iegūtulabākus rezultātus 
virsmu nepieciešams apstrādāt ar  
C2 Hard TM  vai C2 Super Hard TM 
pirms apstrādāšanas ar C2 Dura 
Seal TM. 
 
Grīdām, kuras ir apstrādāta ar C2 
Dura Seal™ uzkopšanu veiciet ar  
C2 Maintenance™, jo parastie 
tīrīšanas līdzekļi var radīt virsējās 
kārtas bojājumus.  
 
Pie augstas gaisa temperatūras 
nedaudz atvēsiniet virsu, 
izsmidzinot uz virsmas ūdeni. Kad 
virsma būs nožuvusi apstrādājiet 
ar C2 Dura Seal™.  
 

http://www.infotrac.net/
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 www.infotrac.net 

 

Diennakts tālrunis 24/7: 

 +1- 352-323-3500 

 

PIRMĀ PALĪDZĪBA 
Norīšanas gadījumā: 
Izdzeriet lielu ūdens vai piena 

daudzumu. Necentieties izsaukt 

vemšanu. Steidzami dodieties pie 

ārsta. 

Iekļūšana acīs: 
Izņemiet kontaktlēcas no acīm. 

Nekavējoties mazgājiet acis ar tīru 

tekošu ūdeni 15 munūtes. 

Steidzami dodieties pie ārsta. 

Nokļūšana uz ādas: 
Nomazgājiet ar ziepēm un tīru 

ūdeni zonu, uz kuras nokļuvis 

līdzeklis. Nemēģiniet apstrādāt šo 

zonu ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ja 

pastiprinās kairinājums dodietie 

pie ārsta. 

Iekļūšana elpošanas ceļos: 
Izvediet šo cilvēku svaigā gaisa. 

Izmazgājiet muti un deguna 

iekšpusi vairākas reizes ar tīru 

ūdeni. Ja rodas elpošanas 

problēmas, nekavējoties dodieties 

pie ārsta. 

 

GARANTIJA 
Visa dotā informācija un ieteikumi 

tiek doti saskaņā ar mūsu 

izstrādājumiem un pieredzi. Tomēr 

mēs nevaram kontrolēt katru 

produkta lietošanas procesu, 

lietošanas apstākļus un metodes. 

Klienta pienākums ir patstāvīgi 

veikt testus, lai noteiktu produkta 

atbilstību katram atsevišķajam 

gadījumam. Crete Colors 

International apgalvo, ka 

produkcijas īpašības atbilst 

uzrādītajām un tai nav nekādu 

defektu.  

 
 

APKALPOŠANAS 
DIENESTS: 
Lai saņemtu tehnisku konsultāciju 

un informāciju par produktiem,  

apmeklējiet mūsu mājas lapu 

www.cretecolors.lv, 
www.cretecolors.com vai rakstiet 

mums uz e-pastu  

info@grivagroup.lv, 
support@cretecolors.com .  
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