
 

 

   

FISA TEHNICA:  Nr. COD: 2920 

   

PROTECT NTP 
Pelicula de impregnare pentru protectia betonului  
   

DOMENII DE APLICARE DATE TEHNICE 

  

PROTECT NTP este o pelicula de impregnare pen-

tru suprafete minerale si in special pentru productia 

de pavele. 

 

PROTECT NTP formeaza un strat protector care 

intensifica culoarea betonului si permite unui exce-

lent efect de impermeabilizare impotriva uleiului si 

apei. Aparitia muschilor si a algelor este redusa 

semnificativ.  

PROTECT NTP imbunatateste si faciliteaza cura-

tarea betonului, pastreaza intensitatea culorilor si di-

minueaza considerabil efectele daunatoare ale 

factorilor externi. 

 

PROTECT NTP poate fi aplicat atat pe betonul 

proaspat cat si pe betonul uscat.  Impregnarea se 

efectueaza pe suprafete din beton finite sau pe 

suprafete de beton proaspat. PROTECT NTP nu este 

potrivit pentru structuri dense din beton, cum ar fi 

dalele. 

Aspect Omogen 

Culoare Albicios 

Substanta activa Polimeri de stiren- acrilici 

Forma Lichida 

Densitate 1.02± 0.02 g/cm³ 

pH 8.5 ± 1 

Durabilitate Aprox. 1 an 

Continut de cloride < 0,10 % 

Depozitare In recipiente inchise, ferit de 

inghet si de radiatii solare 

puternice, la temperaturi cu-

prinse intre +5°C și +25°C. 

Producator Ha-Be Betonchemie GmbH 

Hameln 

GERMANIA 

www.ha-be.com 

Tel: 

Fax: 

+49 5151 587 01 

+49 5151 587 55 

   

DOZAJ   

   

In functie de structura si capacitatea de absortie a 

suprafetei cantitatea necesara poate varia intre 80-

160 g/m² si trebuie determinata pentru fiecare apli-

care in parte. 

  

  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   



 

 

PRINCIPII DE LUCRU OBSERVATII 

  

PROTECT NTP patrunde in sistemul capilar al 

betonului si il sigileaza. Pelicula de impregnare 

intensifica betonul colorat si ofera suprafetei un 

aspect umed, lucios. 

PROTECT NTI nu se ingalbeneste, este rezistent la 

intemperii, raze UV si la incarcaturi chimice. 

Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de 

prelucrare a unui produs și principiile sale de func-

ționare în condiții normale. Diferentele de materiale, 

straturi suport si conditii efective de lucru pe santier 

sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu pri-

vire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anu-

mit material intr-un anumit scop.  

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta ver-

siune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comen-

zile sunt acceptate in conformitate cu termenii si 

conditiile generale curente. 

 

SUGESTII DE FOLOSIRE 

 

Suprafata ce urmeaza a fi tratata trebuie sa fie curate, 

fina, absorbanta si fara particule libere. 

PROTECT NTP poate fi aplicat printr-un sistem de 

pulverizare sau plin aplicare uniforma direct pe su-

prafata. 

Pana la absortia completa solutiei de impregnare 

PROTECT NTP, suprafata tratata trebuie protejata 

de apa. 

 

Notă: Modificările in sortul de ciment sau raportul 

apa / ciment ar putea duce la variatii de culoare din 

beton. 

 

Produsul nu este clasificat ca fiind o substanta 

nociva conform precizarilor date in FISA TEHNICA 

DE SECURITATE si conform directivelor CE. Dar 

masurile de siguranta privind lucrul cu substante 

chimice trebuie respectate. 

  

AMBALARE 

 

Canistre: 30 L 

Butoaie: 200 L 

Tanc IBC: 1000 L 

 

 

Inainte de a utiliza ADITIVI  recomandam efectuarea  de teste. 
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