
 

 

 

SC-Proof™ 

SC-Proof ™ je namenjen uporabi tako na novih, kot tudi starih betonih, z namenom zaščite
površine. SC-Proof ™  je namenjen tudi protiprašni zaščiti indu
skladiščih prostorov.  

SC-Proof ™ je enostaven za uporabo in podaljša življenjsko dobo betonskih tal. Po uporabi je podlago 
enostavno vzdrževati in jo zaščitite pred absorpcijo olja, vode, kislih snovi
opaznost odtisa gum. SC-Proof ™ je okolju prijazen premaz, ki ne oddaja emisij in ni gorljiv. 

 

Uporaba SC-Proof ™: 

1. Brusite glede na navodila. 

2. Podlago očistite, tako da bo čista, ne prašna, suha 
in nemastna. Temperature podlage naj bo nad +5

3. Nanesite nekje med 0.1-0.2 lit
tlačne pištole, ali pa polijte in enakomerno
s čopičem ali krpo. (1 lit = 7-8 m2

4. Pustite nekaj ur, da se posuši. 

5. Ko je površina popolnoma suha, nanesite 
ponovno. 

6. Površina je prehodna v 2-4 urah. 
dneh je površina tudi vodo odporna .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je namenjen uporabi tako na novih, kot tudi starih betonih, z namenom zaščite
Proof ™  je namenjen tudi protiprašni zaščiti industrijskih tlakov, parkirnih mest in 

je enostaven za uporabo in podaljša življenjsko dobo betonskih tal. Po uporabi je podlago 
enostavno vzdrževati in jo zaščitite pred absorpcijo olja, vode, kislih snovi, prav tako pa zman

Proof ™ je okolju prijazen premaz, ki ne oddaja emisij in ni gorljiv. 

Podlago očistite, tako da bo čista, ne prašna, suha 
in nemastna. Temperature podlage naj bo nad +5°C.  

0.2 litra/m² z uporabo 
tlačne pištole, ali pa polijte in enakomerno nanesite 

2) 

Pustite nekaj ur, da se posuši.  

Ko je površina popolnoma suha, nanesite 

4 urah. Po nekje dveh 
dneh je površina tudi vodo odporna . 
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je enostaven za uporabo in podaljša življenjsko dobo betonskih tal. Po uporabi je podlago 
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Proof ™ je okolju prijazen premaz, ki ne oddaja emisij in ni gorljiv.  


