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Termékleírás
A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátló szert speciálisan 
a Xypex kristályos technológia számára tervezték. A 
Gamma Cure a különböző Xypex alkalmazások nedves 
utókezelésének kiváltására használható, illetve magának 
a kristályosodási folyamatnak a gyorsítására. A Gamma 
Cure egyfajta „finom szilikagélt” képezve a felületen a 
betonban képes tartani a legtöbb nedvességet, mely a 
kristályosodási folyamat lejátszódásához szükséges, 
ezzel katalizálva a reakciót.
Teszteredményekkel igazolhatóan a Xypex Gamma 
Cure képes megtartani a friss beton nedvességének 
akár 65%-át is a hetedik napig. Ez egy 2-3 nap alatt 
magától eltűnő nem filmképző termék. Javasolt még a 
használata meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok 
esetén is, illetve függőleges felületekre.

Alkalmazási területek
● ahol a nedves utókezelés nem oldható meg
● meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok esetén
● vízszintes betonfelületeknél

Csomagolás
A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátlót 18,95 literes füles 
műanyagvödörben forgalmazzuk. Ez az egységcsomag 
nem bontható meg. 

Tárolás
Száraz, fedett - sugárzó hőtől és fagytól védett - helyen, 
minimum 7 °C fokos hőmérsékleten tárolva, eltartható 
bontatlan, zárt vödrös csomagolásban a vásárlás napjától 
számított egy évig,

Anyagszükséglet
Egy 18,95 literes vödör vízzel összekeverve kb. 375-
400 m² felület kezelésére elegendő.

Alkalmazás
Az alkalmazás előtt a vödör tartalmát az adagolási 
arányoknak megfelelően jól össze kell keverni vízzel.      

Térfogatarányos keverési arány:  
1 rész Xypex Gamma Cure folyadék és 3 rész tiszta víz.

A kipárolgásgátlót szórókészülékkel gazdaságosan fel 
lehet hordani. Az egyenletes felhordás eléréséhez a 
fúvókát a felülettől kb. 0,5-1 m-re kell tartani.

1. XYPEX BEVONATOK UTÓKEZELÉSE
Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta 
vízzel. Permetezze a keveréket a Xypex alkalmazását 
követő 1-2 órán belül a kezelt felületre.

2. MELEG, SZÁRAZ SZELES IDŐJÁRÁSI VISZONYOK
Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta 
vízzel és permetezze a beton felületére a Xypex termékek 
alkalmazását megelőzően. A Xypex Gamma Cure 
alkalmazása előtt nedvesítse a beton felületét.

Technikai segítség
További útmutatásért, alternatív felhasználási módszerekért 
vagy a Xypex kezelés kompatibilitásával egyéb 
termékekkel és technológiákkal kapcsolatban forduljon 
munkatársunkhoz.

Munka és egészségvédelmi előírások
A Xypex Gamma Cure savas oldat. A termék enyhe és 
közepes, illetve a Xypex Gamma Cure-ral együttesen 
használt cementbázisú termékek összetevőivel együtt 
jelentős bőr- és szemirritációt válthatnak ki. Kerülje a 
bőrrel, szemmel való kontaktust és a belégzést. 
Védőfelszerelés alkalmazása javasolt. Szemmel való 
érintkezés esetén azonnal tiszta vizes öblítés javasolt, 
ha lenyelte, igyon 3-4 pohár tejet vagy vizet és forduljon 
orvoshoz. A termék felhasználása előtt szerezzen be egy 
másolatot a termék legfrissebb Biztonsági adatlapjából. 

Szavatosság és garancia
A Xypex Chemical Corporation, mint gyártó, garantálja, 
hogy a forgalmazói által értékesített termékek, anyag-
hibától mentesek és a gyártási előírások szigorú 
betartásával készültek. Amennyiben a termék bizonyítottan 
hibás vagy nem felel meg a gyártó normál gyártási 
előírásainak, a gyártó garanciát vállal annak kicserélésére. 
A garancia feltétele, hogy a termékek tárolása és 
alkalmazása a gyártó írásos utasításainak megfelelően 
történjen. A helyszíni körülményekben lévő különbségek 
természete miatt az adott célra való megfelelőségre 
vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő 
kötelezettség nem származtatható. A termékek alkal-
mazásával kapcsolatban minden adat és felvilágosítás 
sem menti fel a vevőt azon felelőssége alól, hogy a 
termékek adott célra való megfelelőségével kapcsolatos 
saját vizsgálatait és/vagy méréseit elvégezze.
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