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SWEPCO PAVRON asfalttipintojen tiivistävä tervaemulsio
Swepco PAVRON on tiivistävä, vettä eristävä, musta tervaemulsio. Se on valmistettu
suojaamaan vanhoja ja uusia asfalttipintoja rapautumiselta. Se suojaa asfalttipintoja myös
nesteiden valumisilta, kuten polttoainejäämät, dieselöljy, bensiini, lentokonebensiini,
hydrauliset nesteet, jään sulatusaineet, yleensä petroliliuotteet ja useat kemikaalit.
Pavron on 1-komponenttinen vesiohenteinen kylmätervaemulsio, jonka käyttökohteita ovat mm.: pihat,
huolto-, varasto- ja pysäköintialueet, kävelytiet ja erityisominaisuudestaan johtuen, bensa-asemat,
tankkausalueet, yms. pinnat, jotka eivät saa päästää em. vuotoja hallitsemattomasti maaperään.
Pavron tiivistää ja suojaa asfalttipintoja, tehden ehjän asfalttipinnan vesitiiviiksi imeytymällä ja
tunkeutumalla asfaltin huokoisiin ja koloihin sekä hiushalkeamiin. Kuivunut Pavron ei värjää eikä tartu. Se
toimii yhtä hyvin kesällä sekä talvella - joka säällä.
Pavron on helppo käyttää: Puhdista pinta, anna pinnan kuivua, kaada emulsiota pinnalle, levitä harjalla tai
lastalla tai ruiskulla. Älä tee tuoreen aineen ylikäsittelyä, koska paksumpi aine hidastaa kuivumista. Kokeile
ensin pienellä alla, miten nopeasti Pavron kuivuu.
Laskennalliset ainemenekit: Sileä pinta 0,41 l / m2, keskikarkea 0,51 l / m2, karkea 0,61 l / m2.
Kuivumisajat +20 C: Kosketuskuiva 2-4 tuntia, kävelykuiva 8 tuntia ja täysin kuiva 24 tuntia.
Alin käyttölämpötila: Tuotteen kuivuminen hidastuu alle +10 C lämpötilassa. Tuotetta ei saa käyttää
kuivumisaikana alle +2 C lämpötilassa. Ylin käyttölämpötila on +32 C.
Ohentaminen: Normaalisti ei ohenneta. Ruikuttaessa ohenna vedellä maksimi 1,5 l : 19 l Pavron.
Uuden asfaltin pitää olla vähintään 60 vrk vanha.
Vältä aineen levittämistä 8 tuntia ennen sadetta, tuore aine liukenee veteen.
Varastointiaika on 1 vuosi. Ei saa säilyttää alle +2 C lämpötilassa.
Käyttöturvatietoja on saatavana tehtaan edustajalta ja tehtaan kotisivuilta www.swepcobp.com.
Käytä sopivaa suojavaatetusta, työkäsineitä ja suojalaseja suojaamaan ihoa ja silmiä.
Aine on tarkoitettu ammatti- ja vain ulkokäyttöön. Käytä tuuletetussa tilassa. Aine voi ärsyttää
suojaamattomia ihoa ja hengityselimiä. Puhdista iho saippualla ja vedellä. Huuhtele roiskeet silmistä 15
minuuttia vedellä. Aine on nieltynä myrkyllistä. Jos niellään, ei saa oksentaa, vie lääkäriin. Jos tuote syttyy
palamaan, käytä sammutukseen kuivakemikaalia tai CO2, ei saa käyttää vettä.

