
 

  

 

FIȘĂ TEHNICĂ 

 

PENOSIL Premium DustProofer 
 

PENOSIL Premium DustProofer este o soluție care întărește 

chimic suprafața betonului și ajută la respingerea prafului. PENOSIL 

Premium DustProofer mărește rezistența la uzură a pardoselilor din 

beton, le face rezistente la praf și la efectul substanțelor chimice. 

Tratarea unei suprafețe cu acest agent oferă următoarele avantaje: 

 

 Rezistență la praf 

 Rezistent la uzură 

 Rezistent la ulei 

 Rezistent la apă 

 Rezistență la efectul substanțelor chimice (alcalii și acizi) 

 Reacționează cu beton, ceea ce face ca stratul superior să fie etanșat uniform 

 Păstrează respirabilitatea betonului 

 

Domenii de utilizare 
Folosit pentru impregnarea podelelor parcurilor auto, a depozitelor și a clădirilor industriale, precum și a 

garajelor. De asemenea, este utilizat pentru protejarea scărilor, a podurilor și a altor suprafețe de beton 

atât interioare cât și exterioare. 

 

Condiţii de aplicare 
Înainte de impregnare, suprafețele de beton proaspăt construite trebuie lăsate să se întărească timp de 21 

de zile (+23 ° C, 50% RH). 

PENOSIL Premium DustProofer nu este potrivit pentru consolidarea suprafețelor naturale (calcar, 

gresie). 

 

Instrucţiuni de aplicare 
Suprafeţe adecvate: beton vechi sau proaspăt turnat.  

Se curăţă suprafaţa şi se îndepărtează praful (cu un aspirator). Pentru a obţine cele mai bune rezultate se 

recomandă finisarea în prealabil a  suprafeţei din beton.   

MOD DE APLICARE. Suprafaţa se tratează în trei etape: 

ETAPA 1:Amestecaţi o unitate de soluţie cu 2 unităţi de apă (1:2) şi aplicaţi pe suprafaţa din beton cu o 

pensulă moale. Soluţia trebuie aplicată cu generozitate pentru a asigura cea mai bună penetrare posibilă 

în interiorul betonului. După 10 min.îndepărtaţi surplusul de soluţie şi lăsaţi suprafaţa să se usuce timp 

40-60 de min.   



 

  

 

ETAPA 2: Amestecaţi soluţia cu apă în raport de 1:1 şi aplicaţi pe suprafaţă după instrucţiunile de mai 

sus. După 10 min.îndepărtaţi surplusul de soluţie şi lăsaţi suprafaţa să se usuce timp 40-60 de min.   

ETAPA 3: Amestecaţi două unităţi de soluţie cu o unitate de apă (2:1) şi aplicaţi amestecul pe suprafaţa 

din beton după instrucţiunile de mai sus. După 10 min. îndepărtaţi surplusul de soluţie.  

Pentru a preveni prezenţa de surplus este importantă îndepărtarea soluţiei ce nu a pătruns în beton. În caz 

contrar este posibilă apariţia unor pete albe pe suprafaţa respectivă.  

NB! Cele trei etape de tratare a suprafeţelor trebuie realizate una după cealaltă după instrucţiunile de mai 

sus.  

La tratarea suprafeţelor în trei etape, puterea de acoperire este de până la 0.5 l/m². 
 

 

Curăţare 
Îndepărtaţi imediat petele cu un detergent sau apă. Produsul uscat poate fi îndepărtat doar mecanic. 

 

Date tehnice  

Proprietăţi Unitate Valoare 

Densitate g/cm
3
 1,2 

pH  10–11 

Solvent  apă 

Timp de uscare ore 24 

 

Culoare 
Lichid transparent. 

 

Ambalaj 
Recipiente de metal de 5L, 10L, 20L; container de 1000L. 

 

Condiții de depozitare 
Durata de depozitare garantată 24 de luni de la data fabricării, dacă este păstrată în ambalajul original, 

închis, păstrat într-un loc uscat, la temperaturi între + 5°C și + 30°C.  

 

Măsuri de siguranţă 
Iritant pentru ochi, sistemul respirator și piele. Risc de leziuni grave ale ochilor. Nu lăsați la îndemâna 

copiilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și 

consultați medicul. Purtați echipament pentru protecția ochilor / feței. În caz de înghițire consultați 

imediat medicul și arătați acest recipient sau etichetă lui. 

Resturile produsului trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală. Containerele goale trebuie să 

fie aduse la o unitate de colectare a pachetelor. 

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa de date de securitate (SDS). 


