SPS PRIMÆR - PCB SPÆRRE
TWO SPS er en højteknologisk diffusionsspærre, specielt designet stoppe afgasningen fra PCB-holdige overflader. TWO SPS er gennemtestet og effekten
er veldokumenteret, test viser at TWO SPS kan reducere afgasningen fra en
PCB-holdig overflade med mere end 90 %, over en tidsperiode på mere end 10
år*.
Forsegling med TWO SPS tilbyder to handlemuligheder til forsegling af PCB:
A]	 Forsegling af PCB-holdige fuger
– De primære kilder til PCB.
	De i-siddende PCB-holdige fuger og overflader kan forsegles, som en midlertidig løsning, for at stoppe afgasningen her og nu. Dette giver tid og mulighed for en grundig planlægning af den egentlige PCB sanering, på en
økonomisk og rationel måde, fx at vente med saneringen af en vinduesfuge,
til vinduet skal udskiftes af energi eller aldersmæssige årsager.
B] Forsegling af PCB-holdige fugeflanker
– De sekundære kilder til PCB.
	Efter sanering af selve PCB fugen, forsegles de omkringliggende PCBholdige materialer, i stedet for at rive dem ned. Denne løsning sparer den meget
omkostelige nedrivning, bortskaffelse og reetablering, og ikke mindst tiden
med dette, og samtidig beskytter SPS forseglingen mod et nyt forurenet
indeklima fra de omkringliggende (sekundære afgassende) PCB-holdige
materialer.
* Test i laboratorium udført som accelereret test, og viser en tidsmæssig periode på min.
10 år og max. 25 år. (Effekten herefter er ikke testet).

FAKTA:
•
Reducerer effektivt afgasningen
med mere end 90%

• Fri for opløsningsmidler og afgiver
ingen skadelige egenemissioner

• Anbefalet af flere af landets førende rådgivende ingeniører

• Efterlader en klar og glat overflade,
der kan efterbehandles

• Kan anvendes som akutløsning, da
SPS stopper afgasningen med næsten øjeblikkelig effekt

• Indeholder flere typer UV fluorescens der bidrager til et udvidet KS
program

•
Sparer omkostelig nedrivning og
reetablering af sekundær PCBholdige bygningsdele

• Er under løbende kontrol og test

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!

