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Pirms lietošanas obligāti izlasiet tehnisko lapu. Vienmēr veiciet testu uz izmēģinājuma 

laukuma, lai noteiktu iespējamo rezultātu. 

 Nosakiet betona stāvokli un nepieciešamo slīpēšanas sākuma līmeni. (50, 70, 
100 metal > 50 resin, 100 resin vai 200 vai 400 resin). Atkarībā no virsmas 
stāvokļa iespējama slīpēšana tikai 50 resin, 100 resin un 200 resin.  Maksimālais 
slīpēšanas līmenis - 200 vai 400 resin atkarībā no vēlamā spīduma. 

 Attīriet grīdu ar grīdas mazgājamo mašīnu un nelielu ūdens daudzumu. Ļaujiet 
virsmai nožūt. 

 Kārtīgi sakratiet C2 Hard pirms lietošanas. C2 Hard vietā var izmantot C2 Super 
Hard. 

 Samitriniet mikrofibras mopu ar C2 Hard. 

 Vienmērīgi smidziniet šķidrumu uz betona, izvairoties no burbuļu veidošanās. 
Izmantojiet smidzinātāju ar regulējamu uzgali. Izlīdziniet virsmu ar mopu veicot 
apļveida kustības. Labākus rezultātus var iegūt, ja strādā divi cilvēki – viens 
smidzina virsmu, otrs – vienmērīgi izlīdzina. Ļaujiet virsmai nožūt 15-30 minūtes. 

 Ar grīdas mazgājamo mašīnu un nelielu ūdens daudzumu nomazgājiet 
impregnētāju, kas nav iesūcies virsmā. Variet nopulēt virsmu izmantojot ātrgaitas 
pulējamo mašīnu ar pulējamo disku C2 Heat pad. Šajā gadījumā izmantojiet 
sausu mopu, lai notīrītu netīrumus pēc pulēšanas. 

 Kārtīgi sakratiet C2 Seal pirms lietošanas. 

 Samitriniet mikrofibras mopu ar C2 Seal. 

 Vienmērīgi smidziniet šķidrumu uz betona, izvairoties no burbuļu veidošanās. 
Izmantojiet smidzinātāju ar regulējamu uzgali. Izlīdziniet virsmu ar mopu veicot 
apļveida kustības. Labākus rezultātus var iegūt, ja strādā divi cilvēki – viens 
smidzina virsmu, otrs – vienmērīgi izlīdzina. 

 Ļaujiet virsmai nožūt 15-30 minūtes. 

 Pulējiet virsmu izmantojot ātrgaitas pulējamo mašīnu ar pulējamo disku C2 Heat 
pad. Virsmas mikroplēvei jābūt uzkarsētai līdz 330C. 

 Tiklīdz ir pabeigta pulēšana, tāpat uzklājiet otro kārtu C2 Seal. 

 Ļaujiet virsmai nožūt 15-30 minūtes. 

 Pulējiet C2 Seal kā minēts iepriekš. 

 Pēc virmas nožūšanas, ieteicama trešās kārtas uzklāšana un pulēšana, kā 
minēts iepriekš.  
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PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 

 Nepārsniedziet ieteicamo patēriņu. 

 Virsmas mikroplēvei jābūt uzkarsētai līdz 330C. 

 Pēc pēdējās pulēšanas, nemazgājiet virsmu ar ūdeni vismaz 72 stundas. 

 Izmantojiet TIKAI PH neitrālu tīrīšanas līdzekli. Vislabākos rezultātus var iegūt 
izmantojot C2 Maintenance un C2 Clean tīrīšanas līdzekļus. 

 Iespējama arī cita ieklāšanas secība: apstrādājiet ar C2 Hard vai C2 Super Hard 

pie 200 resins līmeņa, slīpējiet betonu līdz 400 resins līmenim, mazgājiet grīdu ar 

grīdas mazgājamo mašīnu un pārklājiet ar C2 Seal. Tādā veidā jūs nomazgāsiet 

impregnētāju, kas nav iesūcies virsmā.            

 

 


