
 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТ 

АЙДИЪЛ СИЙЛЪР 

ideal sealer-r new  

ideal sealer-m new 

Еднокомпонентна акрилна смола на базата на разтворител 

 

 

ОПИСАНИЕ 

IDEAL SEALER е еднокомпонентна акрилна смола на базата на разтворители за конвенционални и 

декоративни бетонни повърхности, особено подходяща за външно приложение. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

IDEAL SEALER има отлична устойчивост на изтъркване, вода, външни агенти и UV лъчи, не 

пожълтява и не съдържа стирол. Също така има добра устойчивост на много домакински 

химикали и петна от храни. 

Специалната му формула „съживява“ и освежава цветовете, създава мокър ефект и ги предпазва 

от UV лъчи. IDEAL SEALER значително намалява абсорбцията на замърсяващи агенти и има 

прахоустойчив ефект. 

Подходящ е както за вътрешна, така и за външна употреба. 

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

IDEAL SEALER се препоръчва за: 

• Хоризонтални бетонни повърхности, включително и текстурирани, отпечатани покрития. 

• Микротопинг/ Microtopping® 

• Архитоп / Architop® 

• Расико / Rasico ® и Стенсъл-Топ / Stencil-top 

IDEAL SEALER се предлага в 2 версии, които се различават в зависимост от процента на твърдо 

вещество: 



 
 

IDEAL SEALER MEDIUM: малка RS за затворени, плътни повърхности, напр. Архитоп, 

Микротопинг, положен/ изгладен с маламашка бетон; 

IDEAL SEALER REGULAR с по -високо съдържание на твърди вещества е подходящ за по -отворени, 

порести и абсорбиращи бетонни повърхности (отпечатани, Rasico, Stenciltop). 

 

Нанесен в лек слой след последното движение и слой, положен с маламашка, той контролира 

изпаряването и втвърдяването. 

 

 

ПОЛАГАНЕ 

Смолата IDEAL SEALER е еднокомпонентна и готова за употреба. 

IDEAL SEALER действа чрез „абсорбиране“, поради което е от съществено значение продуктът да 

може да проникне в повърхността. На нови индустриални подове, завършени с мистрия и 

считани за „стегнати“, се препоръчва да се измие и измие повърхността с IDEAL OPEN 

(разреждане 1: 5), или да се опесъчи повърхността, за да я накарате по -лесно да приеме 

нанасянето. 

Повърхността, която ще се третира, трябва да бъде напълно суха и без масла, мазнини, лакове, 

средства против изпаряване, восъци, ронливи материали, прахови частици или всякакви 

съединения, които могат да попречат или да предотвратят проникването на смолата. Не 

нанасяйте при наличие на дъжд, когато температурата е под 5 ° C или при наличие на високи 

температури или интензивна слънчева радиация. 

За нанасяне върху Microtopping, Rasico и Architop, изчакайте 1-2 дни след полагане и поне една 

седмица върху пресен бетон. 

Нанесете смолата на два слоя с безвъздушна помпа или валяк. Първият слой се абсорбира 

напълно от основата, докато вторият слой създава допълнителна бариера срещу нормалното 

износване и действието на външни агенти. 

При наличие на влажност или вода могат да се образуват белезникави петна, които могат да 

бъдат отстранени с нормален разтворител. 

IDEAL SEALER се втвърдява напълно в рамките на 7 дни. 

 

 



 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 

ОПИСАНИЕ UNI правила РЕЗУЛТАТИ 

Специфично тегло UNI EN ISO 2811/1– 02/03 920 ± 20 g/l (Ideal Sealer – 
Regular) 900 ± 20 g/l (Ideal 
Sealer – Medium) 

Вискозитет 4–23°C UNI EN ISO 2431-08/02 26±2″ (Ideal Sealer – Regular) 
15±2″ (Ideal Sealer-Medium) 

Коефициент на водна 
абсорбция за 24ч 

UNI EN ISO 1062-3 W24=0,011 Kg/m2 t 1/2 

Индекс на износване на Табер UNI EN ISO 7784- 2/1997 0.0006 

Устойчивост на растеж на 
мухъл 

UNI EN ISO 11,021 Няма развитие след 14 дни 

Устойчивост на течности UNI-EN ISO 2812-1 
I. ГАЗОЛИЙ 
II. СМАЗОЧНО МАСЛО 
III. МОРСКА ВОДА 
IV. ХЛОРИРАНА ВОДА ЗА 
БАСЕЙН 

Няма промяна на блясъка след 
24ч и 16ч покой/ почивка 

 

 

РАЗХОД 

Повърхност Консумация на 1 слой Разход за 2 слоя 

Текстурирана подова повърхност 140 гр/м2 70 м2 –с 20л опаковка 

Микротопинг, Архитоп, Расико, 
Стенсъл-топ 

120 гр/м2 70 м2 –с 20л опаковка 

Индустриални подове 100 гр/м2 70 м2 –с 20л опаковка 

 

При безвъздушно пръскане разходът може да бъде намален с до 20%. 

През особено горещите дни се препоръчва нанасянето на смолата рано сутрин, евентуално с 

валяк. Прекомерната топлина може значително да увеличи консумацията на смола. 

 

ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ, ИЗХВЪРЛЯНЕ 

IDEAL SEALER се доставя в одобрени опаковки/ туби от 20 литра. 



 
 

Продуктът трябва да се съхранява на сухо и проветриво място, при температури не по -ниски от 

+5°C. Продуктът, ако се съхранява безопасно и в оригиналния си затворен контейнер, има 

гаранция 12 месеца. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Продуктът е запалим, не пушете по време на употреба и не нанасяйте смолата върху или близо 

до горещи повърхности. Избягвайте контакт с кожата, лигавиците, очите и т.н. Препоръчва се 

използването на защитни маски и ръкавици. В затворени помещения осигурете добра 

вентилация и избягвайте вдишването на пари. 

Вижте информационния лист за безопасност. 

 

--- 

ВАЖНО: 

Цялата информация, съдържаща се в този лист, се основава на най -добрия практически и лабораторен опит. Отговорност на клиента 

е да провери дали продуктът е подходящ за предназначението. Производителят отхвърля всякаква отговорност за резултатите от 

неправилно нанасяне. Препоръчва се винаги да се извършват тестове върху малки площи преди нанасяне. Този лист заменя и отменя 

всички предишни версии. Данните могат да се променят по всяко време. Напомняме ви също, че продуктите на Ideal Work са 

предназначени за професионална употреба и че Ideal Work осигурява периодично обучение за своите клиенти при поискване. Всеки, 

който използва тези продукти, без да е квалифициран, прави това на свой собствен риск. 

EDIZ. 01 от 10.6.2017 г. Ревизия 02 от 28.08.2020 г. 


