
 

CARACTERISTICI TEHNICE

CONDIȚII DE PĂSTRARE

 DOMENII DEUTILIZARE

MODALITATE DE UTILIZARE

Aspect

Culoare

Termen de păstrare

Prezența solvenților
ALTE INFORMAȚII

Produs inflamabil

Echipamente individuale de protecție ce trebuie utilizate

Lichid

Albă

12 luni

NU

Nu

Mănuși

Bidon de 25 kg

Aplicarea unei concentrații de 200 g/m² pe fiecare mână

Produsul se pulverizează cu ajutorul unui sistem airless, a unei pensule cu peri lungi, a unei role

AMBALAJ 

CONSUMURI

MOD DE APLICARE

STABILWET
CARACTERISTICI

Tratament revitalizant și rezistent la apă pe bază de rășini polizilozanice în dispersie apoasă, specifică pentru aplicarea pe 
suprafețe pavate realizate dintr-un material inert natural legat și stabilizat.

Păstrați produsul în recipientul său original într-un mediu răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui, la o temperatură 
cuprinsă între +10°C și +30°C. Produsul trebuie ferit de îngheț. O modalitate nepotrivită de păstrare a produsului poate cauza 
deteriorarea acestuia prin pierderea caracteristicilor specifice.

Tratament de suprafață revitalizant și rezistent la apă pentru scoaterea în evidență și păstrarea în timp a caracteristicilor 
cromatice și estetice specifice materialului inert existent în componența pavajului, aplicabil pe piste ciclabile, trasee pietonale, 
drumuri rurale, drumuri forestiere, trasee din parcuri și grădini, alei din cimitire, instalații sportive, locuri de joacă, parcări, 
terenuri de golf, esplanade, situri arheologice și orice alt suport realizat din pământ sau material inert natural legat și stabilizat.

STABILWET trebuie aplicat prin pulverizare airless la joasă presiune sau cu ajutorul unei pensule/role pe suprafața pavată 
uscată și curată.
Concentrația minimă ce trebuie aplicată este de 200 g/m² pe fiecare mână. Pentru tratamentul inițial se recomandă aplicarea a 
minimum 2 mâini de produs, a doua mână aplicându-se peste produsul deja uscat. Produsul poate fi folosit periodic ca 
intervenție de întreținere, în funcție de nevoi.
Personalul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru a vă oferi toate informațiile de care aveți nevoie pentru o utilizare cât mai 
bună a produsului.
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ATENȚIONĂRI

RECOMANDĂRI IMPORTANTE

PRODUCĂTOR/DISTRIBUTOR

Vă reamintim că utilizatorul este obligat să citească cea mai recentă Fișă de Siguranță a produsului, cu datele chimico-fizice și 
toxicologice, fazele de risc și alte informații pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și recipientele sale în deplină 
siguranță. Vă rugăm să evitați dispersarea produsului și a ambalajului său în mediu. Informațiile prevăzute în prezenta fișă 
tehnică, chiar dacă fac referire la cea mai bună experiență a noastră, trebuie considerate orientative, prin urmare recomandăm 
utilizatorului să efectueze toate probele necesare în vederea verificării conformității produsului. Utilizatorul este obligat să 
stabilească dacă produsul este potrivit pentru a fi utilizat în scopurile prevăzute și își asumă orice răspundere ce derivă din 
utilizarea acestuia.

În funcție de variabilitatea ridicată a caracteristicilor cromatice și de finisaj obținute în pavajele realizate din materiale naturale 
legate și stabilizate, ce decurge din varietatea naturii materialelor inerte utilizate, va trebui să se evalueze de la caz la caz 
numărul de mâini de STABILWET ce trebuie aplicate, în funcție de puterea de acoperire și de efectul estetic pe care doriți să îl 
obțineți.
Pentru programarea unui tratament de întreținere periodică, menit să mențină constant în timp efectul revitalizant, va trebui să 
se verifice evoluția treptată a aspectului de la suprafața pavajului, intervenind în funcție de nevoi.

STABILWET este produs/distribuit de TERRA SOLIDA, o marcă exclusivă a societății Promotec Srls.
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