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ARMOSHIELD 
 

TOLMUPIDUR BETOONPINDADELE

  

Tootekirjeldus 

ARMOSHIELD on läbipaistev aine, mis reageerib 
betooni pealispinnaga ning muudab selle pealmise kihi 
tihedamaks. Ühtlasi muutub ARMOSHIELD tolmu-
piduriga kaetav betoonpind vastupidavamaks ning 
tolmuvabaks, sealjuures jäädes hingama. 

 

Toime, eelised ja kasutuskohad 

- tolmu kinnivõtmine 

- pinna vee- ning kulumiskindluse kasv 

- paranenud kaitse leeliste, hapete, õlide vastu 

Toode sobib garaažide, ladude, treppide või muude 

betoonpindade immutamiseks nii väli- kui ka 

sisetingimustes. 
 

Kasutamine 

Betooni pind tuleks eelnevalt puhastada, tolmuimeja 

kasutamine oleks tungivalt nõutav, et kõik lahtine osis 

eemaldatud oleks. Ühtlasi oleks hea pinda enne aine 

kasutamist lihvida. Aine on kasutusvalmis, kuid 

loksuta eelnevalt. Materjal tuleks kanda betoon-

pinnale kahes kihis, mõlemad kihid tuleks teha 

koheselt üksteise järgselt: Esimene kiht kanda 

pinnale külluslikult, hõõruda laiali ja lasta ca tunni 

vältel sisse imbuda. Külluslik kiht tagab võimaluse, et 

aine sügavale betooni penetreerib. Tolmupiduri 

ARMOSHIELD laialiajamiseks võiks kasutada 

pehmemapoolset harja. Üleliigne lahus enne teist 

kihti tuleks eemaldada kas siis lapi, immutuspaberi 

või muu sarnasega. Teine kiht tuleks kanda ca tund 

peale esimest. Samuti tuleks lasta ca tund kuivada ja 

ülejääk lapiga eemaldada, et hilisemaid laike ei jääks. 

Töötlemise järgselt tuleks betoonpinnale tagada 

vähemalt ööpäevane häirimatu kuivamine. 

ARMOSHIELD tolmupidurit peaks soovitavalt 

kasutama mitte varem kui 3-4 nädalal peale 

betoonivalu. Toode ei ole mõeldud looduspindadele 

ning ainet kasutades tekkivat pealiskihti saab 

eemaldada vaid mehhaaniliselt, seega on ka 

tööriistade kasutusjärgne puhastamine hädavajalik, 

et vältida viimaste rikkumist. 

 

Pakend, säilivus ja kulu 

ARMOSHIELD tolmupidur on pakitud 10L ja 25L 

kanistritesse, 200-210L vaati või 1000L IBC 

konteinerisse. Toode säilib õigesti hoiustatuna 

vähemalt aasta. Aine arvestuslik kulu oleks ~ 0.3 - 0.5 

L / m², sõltuvalt pinna poorsusest, kuivusest ja 

mitmetest muudest teguritest (näiteks kas sise- või 

välitingimustes kasutatud). Enne kasutamist tuleks nõu 

läbi loksutada või segada. 
 

Ohutus ja terviseriskid 

Materjal ärritab nahka, hingamiselundeid ja silmi. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Aine silma 

sattumisel pesta rohke veega ja pöörduda kohe arsti 

poole (ka neelamisel). Aine kasutamisel soovitatav 

kasutada kaitseriietust, -kindaid ning näokaitset.  
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