
                       MASTERSEAL 303
                                Produs  de impermeabilizare 
                        pentru protecŃia suprafeŃelor din beton

Fisa Tehnica

Descrierea materialului
MASTERSEAL 303 este un alchil alcoxi-silan pe bază de apă
care are un conŃinut organic volatil de sub 350 de  grame /
litru.  Penetrează  substratul  şi  reacŃionează  chimic  cu  porii
substratului din ciment. Este un lichid alb, laptos, transparent
dupa aplicare.

Domenii de utilizare
MASTERSEAL  303  este  un  produs  de  impermeabilizare
transparent care protejează suprafeŃele de beton verticale,
cât şi orizontale expuse intemperiilor şi ionilor de clor.
MASTERSEAL  303  poate  fi  utilizat  pe  structuri  de  beton  vechi  şi  noi,  cum ar  fi:  clădiri,
substructuri ale podurilor, structuri ale autostrăzilor, parcări, stadioane, turnuri de răcire a apei
şi multe alte structuri arhitecturale. 

Detalii tehnice
ConŃinut solid 20% din greutate
Densitate 1,01 kg/litru
ASTM D 3278-82 > 93°C
Adâncimea medie de penetrare 2 până la 3 mm (variază în funcŃie de calitatea

betonului şi de finisaj)
Rata  de  transmisie  a  vaporilor  de  apă
(Oklahoma DOT-OHD-L-35)

102%

Testul de absorbŃie a apei 5,3-8,3% faŃă de betonul netratat
RezistenŃa la penetrarea ionilor de clor <  0,01%  faŃă  de  greutatea  betonul  la  2  mm

adâncime
Constanta de difuzie a ionilor de clor 93% reducere faŃă de betonul netratat

(*) Valori tipice. Toate testele au fost realizate în condiŃii de temperatură controlată la 21°C.
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Observati  cum  suprafata
tratata  cu   Masterseal  303
devine impermeabila



Calitati
Estetic - ÎmbunătăŃeşte aspectul estetic reducând eflorescenŃa, creşterea algelor şi depunerea
de murdărie. Aspectul suprafeŃei rămâne neschimbat.
Durabil - Oferă o protecŃie durabilă deoarece MASTERSEAL 303 penetrează profund în
suprafaŃa tratată şi acŃionează ca un impermeabilizant care împiedică apa, sărurile (ionii de
clor), poluarea atmosferică şi ciclurile de îngheŃ-dezgheŃ să deterioreze betonul.
Economic - Practic nici un pic de produs nu se evaporă în timpul aplicării prin pulverizare, prin
urmare o cantitate mai mare de silan activ poate ajunge la destinaŃie, pierderile fiind
minimizate, iar gradul de acoperire fiind maximizat.
Uşor de aplicat - Gata de utilizare, fără a fi nevoie de diluare pentru aplicare ceea ce semnifică
o calitate constantă. Aplicare într-un singur strat. Poate fi aplicat pe suprafeŃe umede.
Echipamentul de aplicare şi scurgerile se curăŃă uşor cu apă şi săpun.

Pregătirea suprafetei de aplicare
SuprafeŃele  de  beton  proaspăt  tratate  ar  trebui  să  fie  curăŃate  de  nisip,  praf/mizerie  de
suprafaŃă, ulei, grăsimi, straturi de acoperire/chimicale şi alte substanŃe contaminante înainte
de aplicare. CurăŃarea cu apă  sau prin metode abrazive poate fi necesară pentru a aduce
suprafaŃa la starea adecvată pentru aplicare. Repararea crăpăturilor  trebuie realizată înainte
de aplicarea produsului  MASTERSEAL 303.  AcordaŃi  produselor  utilizate pentru repararea
suprafeŃei timpul necesar pentru a se usca în mod corespunzător.

Timpul de aplicare al produsului - nelimitat

Conditii de aplicare
Temperatura  suprafeŃei,  aerului  şi  materialului  ar  trebuie  să  fie  între  5  şi  35°C  în  timpul
aplicării. Nu aplicaŃi produsul când temperatura este mai mică de 5°C pe parcursul primelor 24
de ore sau există posibilitatea de ploaie în primele 4 ore de la aplicarea completă. SuprafeŃele
tratate pot fi uşor umede, dar pentru rezultate optime şi penetrare maximă  a produsului este
recomandabil ca suprafaŃa să fie uscată.

Aplicarea materialului 
Pentru  distribuirea  în  mod  egal  a  produsului  pe  suprafeŃe  orizontale  cat  si  verticale  se
recomandă pulverizarea.

Consum
În mod tipic, 3-5 m²/ L pe beton. Ratele de acoperire pot varia în raport cu calitatea betonul şi
finisarea suprafetei aplicate.

Timpul de intarire al produsului
Se recomandă  ca orice suprafaŃă  tratată cu MASTERSEAL 303 să  fie lăsată timp de 4 ore
pentru a permite penetrarea optimă a produsului. SuprafaŃa poate fi alunecoasă pentru câteva
ore de la aplicare. 
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Mod de ambalare 
MASTERSEAL 303 este comercializat în bidoane de plastic de 20 de litri.

Depozitare
MASTERSEAL 303 ar trebui să  fie păstrat acoperit cu capac, la distanŃă  faŃă  de sol şi  pe
maximum  două  niveluri.  ProtejaŃi  de  îngheŃ.  Temperatura  de  depozitare  nu  ar  trebui  să
depăşească 35°C.

Termen de valabilitate
-  12 luni

CurăŃarea 
Echipamentul şi zonele stropite în mod exagerat cu produs ar trebui imediat curăŃate cu apă cu
săpun pentru a evita eventuala pătare. MASTERSEAL 303 va forma un strat de reziduu vizibil
peste materialele neporoase cum ar fi sticlă, metal şi suprafeŃe vopsite după uscate. Materialul
uscat polimerizat poate fi îndepărtat prin scrijelirea cu o lamă  metalică. ProtejaŃi  plantele de
stropire/pulverizare.

Măsuri de protecŃie pentru sănătate
Se recomandă purtarea de mănuşi şi ochelari de protecŃie. În cazul stropirii accidentale a pielii
sau ochilor cu produs, clătiŃi imediat cu apă. În cazul unei iritaŃii prelungite, apelaŃi la medic.
Dacă aŃi ingerat accidental produsul, consumaŃi apă sau lapte şi apelaŃi la medic. 

Teste şi aprobări
Studiile  independente  arată  că  MASTERSEAL 303 oferă  o  protecŃie  superioară,  de  lungă
durată
CTL (SUA): ProtecŃie superioară împotriva absorbŃiei de apă (NCHRP 244, Series II – Cube
Test).
TRL (Marea Britanie): ProtecŃie superioară împotriva ionilor de clor.
CTL (SUA):  ProtecŃie  superioară  faŃă  de  ciclurile  de  îngheŃ-dezgheŃ  (ASTM C672).  Beton
neporos.
CTL  (SUA):  Rezultate  accelerate  de  descompunere  (NCHRP  244,  Series  IV-Southern
Climate).
TNO (NL): Aprobat de “Rijkswaterstaat” pentru utilizarea pe suprafaŃa podurilor, viaducte şi
alte structure de beton pentru betonul pe bază de ciment Portland şi ciment cu întărire lentă.
SINTEF (N): Difuzie constantă de cloruri.
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