SPS PRIMÆR - VINTER

- verdens første PCB Spærre der hærder ved 1 grad
SPS Primær Vinter er en videreudvikling af den anerkendte højteknologiske
diffusionsspærre ”SPS Primær”, som er specielt designet til at stoppe afgasningen fra PCB-holdige overflader.
SPS Primær - Vinter, tilbyder de samme meget høje barriereregenskaber, men
hærder allerede ved 1 grad celcius. Dermed tilbyder SPS Primær Vinter, en meget længere og mere fleksibel periode for forseglings- og saneringsarbejder.
Tidligere har forseglingsarbejder kun været mulige ved temperaturer over 10
grader i døgnet, og arbejder ved lavere temperaturer har medført øgede projektomkostninger, vinterforanstaltninger, og måske endda forsinkelser.
SPS Primær Vinter gør som verdens eneste, forseglingsopgaverne mulige i vinterhalvåret, uden ekstra omkostninger.
SPS Primær Vinter tilbyder som søsterproduktet, effektiv forsegling af PCB på
næsten alle overflader og tillader videre arbejder allerede efter min. 24 timers
hærdetid. SPS Primær Vinter er kombatibilitetstestet med forskellige kvalitet
akrylmalinger, fugemasser og fliseklæbere. Produktet kan anvendes af alle
professionelle og kræver ikke certificering eller epoxykursus, dog bistår TWO
Teknik ApS gerne med instruktion, løbende tilsyn og assistance til kvalitetssikring.
SPS Primær er diffusionstestet ved Dansk Miljø Analyse og test viser barriereregenskaber på mere end 95%

FAKTA:
• Hærder allerede ved 1 grad
•
Reducerer effektivt afgasningenmed mere end 95%
•
Anbefalet af flere af landets
førende rådgivende ingeniører
• Kan anvendes som akutløsning, da
SPS stopper afgasningen med næsten øjeblikkelig effekt
•
Sparer omkostelig nedrivning og
reetablering af sekundær PCBholdige bygningsdele
• Fri for opløsningsmidler og afgiver
ingen skadelige egenemissioner

• Efterlader en klar og glat overflade,
der kan efterbehandles
• Kan tones i flere farver, også deltones for øget KS
• Sparer omkostelige ekstra vinter
foranstaltninger
•
Tillader viderearbejder efter 24
timer
• Kan kombineres med sporstoffet
Seal Trace
• Er under løbende test og kontrol

SPS PRIMÆR er pantentansøgt.
SPS Serien er specifikt udviklet til PCB problematikker, er dansk udviklet og produceret.

Kontakt os for mere information:

Tlf. 7230 2031

Let at påføre med
pensel, rulle eller
sprøjte!

