
STABILCURE

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI TEHNICE

 CONDIȚII DE PĂSTRARE

 DOMENII DE UTILIZARE

MODALITATE DE UTILIZARE

AMBALAJ 

CONSUMURI

MOD DE APLICARE

Adjuvant pentru uscare pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, specific pentru tratamentul de suprafață cu rol de 
uscare și anti-evaporare a suprafețelor pavate din material inert natural legat și stabilizat.

Păstrați produsul în recipientul său original într-un mediu răcoros, uscat și ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui. 
O modalitate nepotrivită de păstrare a produsului poate cauza deteriorarea acestuia prin pierderea caracteristicilor specifice.

Tratament de suprafață anti-evaporare pentru protecția în timpul procesului de uscare a pistelor ciclabile, a traseelor 
pietonale, a drumurilor rurale, a drumurilor forestiere, a traseelor prin parcuri și grădini, a aleilor din cimitire, a instalațiilor 
sportive, a locurilor de joacă, a parcărilor, a terenurilor de golf, a esplanadelor, a siturilor arheologice și a oricărui alt suport 
realizat din pământ sau material inert natural legat și stabilizat.

STABILCURE trebuie aplicat cu ajutorul unui sistem de pulverizare airless la o presiune scăzută pe suprafața drumului 
pavat, imediat după terminarea și compactarea acestuia se trece treptat la aplicarea produsului.
Concentrația minimă ce trebuie aplicată este de 200 g/m².
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.

Aspect
Culoare

Termen de păstrare

Greutate specifică
Temperatura de aplicare

Produs inflamabil

Curățarea instrumentelor de lucru

Echipamente individuale de protecție ce trebuie utilizate

Bidon de 25 kg

Aplicare minimă de 200 g/m²

Sistem de pulverizare airless la o presiune scăzută

Lichid

Albă

12 luni

1,12 kg/l

+5 / +35 °C

Nu

Cu apă

Mănuși

ALTE INFORMAȚII
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ATENȚIONĂRI

RECOMANDĂRI IMPORTANTE

PRODUCĂTOR/DISTRIBUITOR

Vă reamintim că utilizatorul este obligat să citească cea mai recentă Fișă de Siguranță a produsului, cu datele chimico-fi-
zice 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 se referă la cea mai bună experiență a noastră, trebuie considerate în orice caz orienta-
tive, prin urmare recomandăm utilizatorilor să verifice conformitatea produsului înainte de utilizare. 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.

Tratamentul cu STABILCURE trebuie efectuat neapărat înainte ca suprafața pavată să se usuce mult prea repede ca 
urmare a efectului agenților externi: vă recomandăm să aplicați tratamentul imediat după finalizarea compactării pavajului, 
acordând o atenție deosebită acestor proceduri în special în condiții de expunere deosebit de defavorabile (soare puternic, 
temperaturi ridicate, vânt puternic).
În cazuri asemănătoare, și ca o măsură de precauție suplimentară, suprafața pavată va trebui acoperită neapărat cu o 
țesătură nețesută, păstrându-și astfel umiditatea timp de 3-4 zile.
Aplicarea produsului STABILCURE nu acoperă eventuale defecte cauzate de o aplicare incorectă a pavajului, precum 
umiditatea prea mare sau prea mică a amestecului, lipsa eliminării separării materialului inert de dimensiuni mari (camere 
de aer) sau compactări greșite. Prin urmare, vă recomandăm să prelucrați amestecul conform procedurilor standard.

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