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 Block Paving Seal One Coat (BPSOC)– hidrofobizáló bevonat járó- és

falfelületre
 terméskőre, térkőre, betonra, műkőre

A termék: kopásálló folyékony akrilgyanta alapú bevonószer. Ellenáll olajnak, penésznek,
gombának  is,  kemény  és  tiszta  bevonatot  képez,  mely  védi  a  felületet  az  időjárás
viszontagságaitól.  A fugában lévő homokot is stabilizálja, így megelőzi a kimosódását és
az elemek mozgását.

Felhasználási területei: 
A BPSOC kemény, áttetsző, de nem filmszerű réteget alkot a felületeken. A térkő, a
terméskövek  színét,  erezetét,  mintázatát  kiemeli,  színük  fakulását  meggátolja.  A
fagyás okozta roncsolódást, repedezést, mállást megelőzi, a kő, műkő élettartamát
jelentősen megnöveli, tisztántarthatóságát javítja.

Előnyei:                                                                                               
 Tiszta áttetsző szaténszerű bevonat                                              
 Ellenáll az olaj és üzemanyag okozta foltosodásnak
 Védi a felületet az időjárás és a moha okozta károsodástól
 Egy nap alatt a bevonat elkészíthető és még aznap járható
 Hosszantartó védelem
 Stabilizálja a fugakitöltő homokot

Műszaki adatok:      Szín: sárgás folyadék                            
                                  Száradási idő: 10 °C-on  60 perc, 20 °C-on  30 perc
Felhasználás:   

1. A felület előkészítése: a beton vagy kő  elemek és a fugakitöltő homok egyaránt legyen száraz, a homok
legyen jól  tömörített  és  a  szintje  legyen alacsonyabban a  blokkok  szintjénél.  Távolítson  el  minden
piszkot, olajat, zsírt és laza részt, melyek megakadályozhatnák az bevonat felületbe való beszivárgását.
Savmentes tisztítószerrel távolítsa el az esetleges makacs szennyeződéseket, mohákat majd alaposan
öblítse le a felszínt tiszta vízzel. Ezután hagyja azt megszáradni.

2. Kezelés: rázza fel alaposan, majd öntse a festőhenger tálcájába. Használjon jó minőségű hosszú szőrű
festőhengert, vagy kefét, vagy permetezőt az anyag felvitelére. Ügyeljen arra, hogy a BPSOC minden
felületi egyenlőtlenséget befedjen, de tócsák ne maradjanak a mélyedésekben. A kezelt felületet négy
óra elteltével  könnyű-,  24 óra elteltével  pedig járműforgalomnak  is  ki  lehet  tenni kb.  20°C-os külső
hőmérséklet esetén.

Megjegyzések: 

Néhány járólap idővel megsötétül,  illetve elszíneződik. A bevonat ezt az elszíneződést kivilágosíthatja. A
teljes felszín lekenése előtt mindig végezzünk egy kis kevésbé feltűnő helyen próbakenést. Védje a környező
növényeket, vagy műanyag tárgyakat. Az esetleges foltokat távolítsa el lakkbenzinnel. Alacsony hőmérséklet
esetén a szilárdulási idő megnő. Polírozott  (fényes) felületen ne, vagy csak sikeres előzetes próba után
használja! Elég egy rétegben, egy munkamenetben felvinni.

Kiadósság:  30 m2/5liter                         Kiszerelés:  5l -es kannákban
Tárolás: száraz, hűvös helyen. Mivel gyúlékony oldószert             
tartalmaz a tárolás és felhasználás során  a tűzveszélyre                            
különösen ügyelni kell.             
Tárolási idő: minimum 24 hónap bontatlan csomagolásban                    
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Biztonság 
 
 

Óvintézkedés: 
 
Általános:  
Gyermekektől elzárva tartandó. (P102) 
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét. (P101) 
 
Megelőzés:   
Védőkesztyű és szem-vagy arcvédő használata kötelező. 
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyilt lángtól és más gyújtóforrástól  távoltartandó. 
Tilos a dohányzás. 
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 
Elhárító intézkedés:  
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. TILOS hánytatni. 
 
Elhelyezés hulladékként: 
A helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. 
 
Veszélyes alkotórészek Szolvens nafta (ásványolaj), közép alifás 
 

 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. (H226) 
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. (H304) 
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. (H336) 
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. (H411) 
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