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BRO-CURE reagoi kemiallisesti sekä uuden että vanhan betonipinnan  

kanssa. BRO-CURE jälkihoitaa, tiivistää ja sitoo pölyn. Se ei muuta 

betonin koostumusta tai väriä. 

 
• Käytetään jälkihoitoon betonipinnoille jos vesijälkihoito,  
 peittäminen märällä kankaalla tai muovilla  
 eivät ole sopivia vaihtoehtoja. 

 
• Vähentää vanhan, huokoisen betonin kulumisesta ja  
 karbonatisoitumisesta johtuvaa pölyämistä 

 
• Käytetään pysäköintihallien betonipinnoilla (lattia/seinä),  
 jotka on tarkoitus jälkikäsitellä maalilla, pinnoitteella, pintavalulla jne. 
   

 

 

• Ei haittaa myöhemmin käytettävien pintakäsittelyaineiden levittämistä, tunkeutumista tai tarttumista. Ei tarvitse poistaa 
   mekaanisesti tai kemiallisesti 

 
• Ei muodosta liukasta kalvoa. Tämä on tärkeää pinnoilla jotka altistuvat jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle  
 muutaman päivän kuluttua tuotteen levittämisestä. 

 
• Parantaa betonin kemikaalinkestoa ja pinnasta tulee likaa hylkivä 

 
• Lisää pinnan puristuslujuutta ja vähentää sen säröilyä ja halkeilua. 

 
• Helppo ruiskuttaa. 

 
• Ei sisällä hiilivetyliuottimia. 

 
• Punainen häipyvä väriaine helpottaa tasalaatuista levittämistä. 

 
• BRO-CURE täyttää standardin DIN EN 1504-2 mukaisen tartuntavetolujuuden vaikuttamatta betonin luonnollisiin 
 lujuusominaisuuksiin 

 
• Green Engineered™ – parempi valinta terveyden ja ympäristön kannalta. 

 
• Täyttää kaikki kansalliset ja kansainväliset VOC-vaatimukset. 

BRO-CURE JÄLKIHOITOAINE 

BRO-CURE   JÄLKIHOITOON JA PÖLYNSIDONTAAN 

KÄYTTÖEDUT 
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• Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 
 

• Työmaaolosuhteet (kosteus, lämpötila), alustan lujuus ja rakenne vaikuttavat tuotteen valintaan, työmenetelmiin ja 
 toimivuuteen. Jos on syytä epäillä ongelmia edellä mainittujen seikkojen suhteen on tehtävä koelevitys.  
 Tämä tuotelehti on tehty laboratorio- ja työmaatestien pohjalta normaaliolosuhteisiin. Menekit ja kuivumisajat ovat
 ohjeellisia ja kutakin kohdetta on tarkasteltava erikseen.  

 
• BRO-CURE on käyttövalmis. Sitä ei pidä laimentaa. Tuote pitää sekoittaa/ravistaa ennen levitystä/ruiskutusta 

 
• Levitä muottiruiskulla. Levittämiseen suositellaan erityisesti BRO-CURE:a varten suunniteltua suutinta. 

 
• Välineiden on oltava puhtaita, eikä niissä saa olla jäämiä liuottimista tai öljypohjaisista materiaaleista. Pese välineet 
   puhtaalla vedellä heti käytön jälkeen. 

 
• Levitä välittömästi teräshiertämisen jälkeen. Tuotteen menekki on noin 1 l/ 12-14 m2 

 
• Tuotteen varastointiaika on kaksi vuotta. Käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää (”USE BY”). 

 
 
 
 

 

• jos tuote levitetään ennen teräshiertämistä, BRO-CURE voi nopeuttaa sitoutumisen alkamista. Varmista, 
   että viimeistelytyön tekijöillä on riittävästi aikaa saada työ valmiiksi. Levitä uusi kerros BRO-CURE jälkihoitoainetta 
   teräshiertämisen valmistuttua. 

 
• Jos BRO-CURE joutuu kosketuksiin lasin, marmorin tai viimeistelemättömien metallien, 
   esim. alumiinin, kanssa, huuhtele välittömästi vedellä. Tunnin kuluttua BRO-CURE ei ole enää poistetta- 
  vissa, ja se saattaa syövyttää näitä pintoja pysyvästi. 

 
• Vältä BRO-CURE:n joutumista iholle ja silmiin. 

 
• Suojaa jäätymiseltä. Tuotteen jäätyminen voi aiheuttaa säiliön rikkoutumisen sekä aktiivisten komponenttien erottu- 
  misen, mikä heikentää tuotteen suorituskykyä. Älä käytä jos tuote on päässyt jäätymään 

 
• Varmista, että pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä (”USE BY”) ei ole umpeutunut. Älä käytä vanhentunutta 
   tuotetta. 

 
• Vanhentuneen tuotteen suorituskyky voi olla heikompi, ja tällaisen tuotteen käyttö voi johtaa asennuksen epäonnistu- 
  miseen. 

 
• Tuotteen levittämistä ei suositella, kun ilman lämpötila on alle +4 °C. 

 
 
 

 

Viskositeetti Nestemäinen (vesi) 

Jäätymispiste (0° C) 
Leimahduspiste Ei syttyvä 

VOC 0 g/L 
DIN EN 1504-2, sidoksen vetolujuus (>1,5 N/mm2) 3,4 N/mm2 3,4 N/mm2 

Säilytys Varastoitava kuivassa paikassa, varastointilämpötila +4–38 °C. 

 

KÄYTTÖ 

VAROTOIMENPITEET 

TEKNISET TIEDOT 


