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EuroCret® OS  
Material de protecţie contra 

evaporării apei 

 

 

 

 

 

 

 

EuroCret® OS este un material fluid gata 

preparat, pentru protecţia contra evaporării 

timpurii a apei, pe bază de emulsie de ceară cu 

aditiv de rășină acrilică 

 

Proprietăţi 
 

• formează un film continuu pe suprafaţa 
betonului sau a mortarului proaspăt 
împiedicând evaporarea prea timpurie a apei 
din sistem;  

 

• asigură o uscare uniformă, lentă în decursul 
a 3-4 săptămâni; 

 

• creşte rezistenţa straturilor pe care se 
aplică, împiedică apariţia fisurilor de 
contracţie şi a exfolierilor; 

 

• corespunde directivei referitoare la 
mijloacele de tratare ulterioara a suprafeţelor 
străzilor de beton; 

 

• este un produs transparent care se distruge 
singur în timp; 

 

• rezistență ridicată la radiații UV 

 

 

 

Domenii de utilizare 
 

• protecţia tuturor suprafeţelor proaspete din 

beton sau mortar. 

Punere în operă 

EuroCret® OS se utilizează pe suprafeţele libere de 

beton sau mortar. Aplicarea se face pe suprafaţa 

umedă. Tratarea trebuie începută după ce suprafaţa 

devine circulabilă. 

Se poate aplica pe toate suprafețele de beton 
proaspăt turnat, pentru a proteja pe termen scurt 
împotriva deshidratării timpurii a betonului 

EuroCret® OS poate fi aplicat cu pensula sau 

pulverizat pe suprafaţă cu o duză de min. 2 mm. 

Distanţa de la care se pulverizează este de cel puţin 

1 m. 

Se formează, practic, un film impermeabil la vaporii 

de apă. În cazul în care după tratare pe acea 

suprafaţă mai trebuie aplicat un strat de vopsea sau 

alt material de acoperire, trebuie avut în vedere ca 

filmul protector care nu s-a distrus în timp să fie 

înlăturat. 

 

Consum: 
cca. 200 g/m2 

 

Densitate:  
0,96 – 1,06 g/cm3 

 

Livrare: 
Canistre de 10 sau 20 litri. 

Depozitare. Valabilitate 

În ambalaje originale nedesfăcute 1 an. 

Se va evita expunerea la acţiunea directă a razelor 

solare.    

 

 

 

 

 
Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă şi celelalte recomandări se bazează pe experienţa şi cercetările producătorului. Toate datele de 
mai sus sunt obţinute la o temperatură de 20 0C. Sunt totuşi relative şi nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. 
Odată cu apariţia acestei fişe tehnice, cele anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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