
Vertimas iš anglų kalbos 

___________________________________________________________________________________________________ 
UAB Betono zona, oficialus Sinak Corporation produkcijos platintojas 

Kontaktai: UAB Betono zona | Adresas: Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda | Tel.: +370-698-22523, +370-687-48743 

Info@betonozona.lt | www.betonozona.lt 

PRODUKTO INFORMACINIS LAPAS 
SINAK Densifier™ 

 
 

PRODUKTO PAVADINIMAS 
 
SINAK Densifier™ 
 
GAMINTOJAS 
 

 
1949 W. Walnut Avenue, San Diego, CA 92101 Tel. (800) 
523-3147 • Faksas (619) 295-0227 
Svetainė www.sinak.com, el. paštas 
information@sinak.com 

 
PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
SINAK Densifier™ yra vieno komponento 
neorganinis produktas, sukurtas ličio silikato 
pagrindu, skirtas kietinti ir tankinti betono 
paviršių prieš poliravimą. Tirpalą paprasta 
naudoti. Dėl unikalios sudėties, vos 
išdžiūvęs produktas suteikia betonui 
stiprumo. Vartotojui, tai suteikia didelį 
pranašumą, nes leidžia pasiekti didžiausią 
galimą  tankį/blizgesį prieš galutinį 
poliravimą. Minkštam, dulkančiam betonui 
SINAK Densifier™ yra idealus pasirinkimas, 
atkuriantis pagrindo vientisumą. 
 
Puikiai tinka: 
 
◆ Prekybos centrams 

◆ Restoranams 

◆ Mokykloms 

◆ Viešbučiams ir moteliams 

◆ Gyvenamiesiems namams 

◆ Ligoninėms 

◆ Pramogų parkams 

◆ Garažams 

◆ Pramoninėms ir sandėliavimo 

patalpoms 

 
Dengti: 
 
◆ Betoną 
 
NAUDOJIMAS 
 
SINAK Densifier™ turėtų būti naudojamas 
po paskutinio šlifavimo metaliniais 
segmentais, tačiau prieš dažant, jei tai 
numatyta. Visada nedideliame plote 
pasitikrinkite SINAK Densifier™ tinkamumą 
su naudojamais dažais. 
 

DENGIMAS 
 
Apdorojamas paviršius prieš dengiant turi 
būti nuvalytas nuo purvo, be matomų naftos, 
riebalų dėmių, dumblo ir bet kurių kitų 
matomų paviršiaus nešvarumų. 
 
BENDROSIOS NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJOS 
 
1. Apsaugokite visus gretimus paviršius, 

kurie nebus apdorojami. 
 

2. Naudodami bako tipo arba beorį 
purkštuvą, padenkite paviršių lygiu 
SINAK Densifier™ sluoksniu. 
Neužliekite. 
 

3. Kai tik pirmasis sluoksnis išdžius, jei 
reikia, denkite antru sluoksniu. Jei yra 
tokių plotų, kurie išdžiūsta greičiau nei 
aplinkiniai (sausos dėmės), dar kartą 
padenkite SINAK Densifier™ TIK 
sausas dėmes. 
 

4. Visus įrankius nuplaukite šiltu 
vandeniu. 

 
DENGIMO MEDŽIAGOS 
SĄNAUDOS 
 
Paprastai, dengiant vienu sluoksniu SINAK 
Densifier™, 1 litro užtenka 14–17 m². 
Minkštiems ir akytiems paviršiams reikės 
papildomų sluoksnių, o tai turės įtakos 
medžiagos sąnaudoms. Išbandykite 
nedideliame plote, laikydamiesi bendrųjų 
dengimo instrukcijų, kad nustatytumėte 
produkto tinkamumą ir sąnaudas. 
 
APLINKA 
 
SINAK Densifier™ greitai džiūsta esant 
karštam, vėjuotam orui, lėčiau – žemesnėje 
temperatūroje. Kai temperatūra žemesnė 
nei 4 °C arba kai temperatūros/drėgmės 
santykis yra vos per (+/-) 3 °C nuo rasos 
taško, naudoti SINAK Densifier™ negalima. 
 
ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 
Išbandykite produkto tinkamumą, 
padengdami su SINAK Densifier™ nedidelį 
atskirą plotą. Jei atsiranda baltų dėmių, 
daugiau nebenaudokite.  
 
 
 
 

LAIKYMAS IR TVARKYMAS 
 
Laikyti vėsioje sausoje vietoje, apsaugotoje 
nuo tiesioginių saulės spindulių. SINAK 
Densifier™ turi būti laikomas sandariai 
uždarytas, kad negaruotų ir (arba) nebūtų 
užterštas. Produktą reikia saugoti nuo 
užšalimo. Užšalęs produktas nebeveiks taip, 
kaip numatyta, jį reikia išmesti. SINAK 
Densifier™ galiojimo laikas yra praktiškai 
neribotas. 
 
PAKUOTĖS 
 
SINAK Densifier™ yra tiekiamas 20 litrų 
plastikiniuose bakeliuose; statinėse po 208 
litrus. Kubinėse talpose po 1040 litrų. 
 
GARANTIJA 
 
SINAK Corporation garantuoja aukščiausią 
savo produktų kokybę. Kadangi tinkamas 
produktų maišymas ir dengimo procesas yra 
esminiai veiksniai, kurių SINAK Corporation 
negali kontroliuoti, turintys įtakos geram 
rezultatui, SINAK Corporation atsakomybė 
apsiriboja pirkimo kainos grąžinimu arba 
produkto pakeitimu. SINAK Corporation 
nesuteikia jokių kitų, aiškiai išreikštų ar 
numanomų, garantijų. SINAK Corporation 
atstovai, platintojai ar prekiautojai negali 
keisti ar išplėsti šios garantijos. 
 
TECHNINĖ PAGALBA 
 
Techninę pagalbą teikia gamintojas, 
kvalifikuoti vietiniai atstovai ir sertifikuoti 
dengimo specialistai. 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 
◆ Lakieji organiniai junginiai – nėra 

◆ Džiūvimo laikas, esant 21 °C ir 50 % 

drėgmei – 20 minučių 

◆ Praėjus 30 minučių po pirmojo 

sluoksnio (nudžiūvus), galima dengti 

kitą sluoksnį 

◆ Galima vaikščioti iš karto, kai tik 

išdžiūsta. 
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