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SSeeaall--KKrreettee  HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee    
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SECTION 09725 

 

 

 

PPAARRTT  11  GGEENNEERRAALL  

  

11..0011  SSEECCTTIIOONN  IINNCCLLUUDDEESS  

  

    AA..  PPrroovviissiioonnss  ooff  ggeenneerraall,,  ssuupppplleemmeennttaarryy  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  DDiivviissiioonn  11  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  CCoonnssttrruuccttiioonn  

SSppeecciiffiiccaattiioonnss  iinnssttiittuuttee  ((CCSSII))  aappppllyy  ttoo  aallll  wwoorrkk  iinn  tthhiiss  SSeeccttiioonn..  

  

    BB..  FFuurrnniisshh  llaabboorr,,  mmaatteerriiaallss,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  ssuuppeerrvviissiioonn  ttoo  iinnssttaallll  cchheemmiiccaall  rreessiissttaanntt  ccooaattiinnggss  aass  

ssppeecciiffiieedd  aanndd  sshhoowwnn  iinn  ddrraawwiinnggss..  

  

11..0022  RReellaatteedd  SSeeccttiioonnss  

  

AA..  SSeeccttiioonn  00333300000000  CCaasstt--IInn  PPllaaccee  CCoonnccrreettee  

  

BB..  SSeeccttiioonn  00990000000000  FFiinniisshheess    

  

  

11..0033  RREEFFEERREENNCCEESS  

  
 A. American Society for Testing and Materials (ASTM): 

  

      CCoolloorr::    AAvvaaiillaabbllee  iinn  1166  ccoolloorrss  

  

                  11..        AAbbrraassiioonn  RReessiissttaannccee  ((CCSS--1177))                AASSTTMM  DD44006600                  77..22  mmgg  LLoossss  

  

                  22..        KKoonniigg  HHaarrddnneessss                      AASSTTMM  DD44336666                  110055  

  

                  33..        AAddhheessiioonn  SSttrreennggtthh                        AASSTTMM  DD44554411                  >>  660000  ppssii  

  

      44..          WWaatteerr  VVaappoorr  TTrraannssmmiissssiioonn                  AASSTTMM  EE--9966                        ..5533  gg//hhrr**mm22  

  

      



 

 

11..0044  SSUUBBMMIITTTTAALLSS  

  

    AA..  CCoommppllyy  wwiitthh  BBiiddddiinngg  RReeqquuiirreemmeennttss  SSeeccttiioonn  0000660000  BBoonnddss  aanndd  CCeerrttiiffiiccaatteess,,  aanndd  0000665500  

CCeerrttiiffiiccaatteess  ooff  IInnssuurraannccee..  

  

    BB..  MMaannuuffaaccttuurreerr''ss  TTeecchhnniiccaall  DDaattaa  GGuuiiddeess,,  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  

    CC..  SSuubbmmiitt  llaabboorraattoorryy  tteessttss  oorr  ddaattaa  tthhaatt  vvaalliiddaattee  pprroodduucctt  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ccoommpplliiaannccee  ccrriitteerriiaa  

ssppeecciiffiieedd..  

  

  

11..0055  QQUUAALLIITTYY  AASSSSUURRAANNCCEE  

  

    AA..  MMaannuuffaaccttuurreerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss::  CCoommppaannyy  rreegguullaarrllyy  eennggaaggeedd  iinn  mmaannuuffaaccttuurriinngg  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  ooff  

pprroodduuccttss  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn..  

  

    BB..  CCoonnttrraaccttoorr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss::  QQuuaalliiffiieedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  wwoorrkk  ssppeecciiffiieedd  bbyy  rreeaassoonn  ooff  eexxppeerriieennccee  oorr  

ttrraaiinniinngg  pprroovviiddeedd  bbyy  pprroodduucctt  mmaannuuffaaccttuurreerr..  

  

    CC..  NNoottiiffyy  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivvee  aatt  lleeaasstt  22  wweeeekkss  bbeeffoorree  ssttaarrtt  ooff  wwoorrkk..    SScchheedduullee  

aa  mmiinniimmuumm  ooff  33  jjoobb  ssiittee  iinnssppeeccttiioonnss  bbyy  MMaannuuffaaccttuurreerr''ss  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivvee,,  ffiirrsstt  ttoo  bbee  

sscchheedduulleedd  bbeeffoorree  aapppplliiccaattiioonn  ooff  pprroodduucctt..    AApppplliiccaattiioonn  ooff  fflloooorr  ccooaattiinngg  wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee  wwiillll  nnoott  

ccoonnssttiittuuttee  aacccceeppttaannccee  bbyy  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  ttwwoo--yyeeaarr  wwaarrrraannttyy  iinnssppeeccttiioonn  pprroocceedduurree..  

  

  

11..0066  DDEELLIIVVEERRYY,,  SSTTOORRAAGGEE,,  AANNDD  HHAANNDDLLIINNGG  

  

    AA..  DDeelliivveerr  pprroodduuccttss  iinn  oorriiggiinnaall  ffaaccttoorryy  ppaacckkaaggiinngg  bbeeaarriinngg  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  pprroodduucctt,,  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  

bbaattcchh  nnuummbbeerr,,  aanndd  eexxppiirraattiioonn  ddaattee  aass  aapppplliiccaabbllee..    PPrroovviiddee  MMaatteerriiaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeettss  ffoorr  eeaacchh  

pprroodduucctt..  

  

    BB..  SSttoorree  pprroodduucctt  iinn  llooccaattiioonn  pprrootteecctteedd  ffrroomm  ffrreeeezziinngg  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss..    SSttoorree  aawwaayy  ffrroomm  ffoooodd..    PPrrootteecctt  ffrroomm  hhuummiiddiittyy  aanndd  wwaatteerr..    PPrroovviiddee  aaddeeqquuaattee  

vveennttiillaattiioonn..    KKeeeepp  ccoonnttaaiinneerrss  ttiigghhttllyy  sseeaalleedd..  

  

    CC..  WWhheenn  pprrooppeerrllyy  ssttoorreedd,,  sshheellff  lliiffee  iiss  oonnee  ((11))  yyeeaarr..      

  

    DD..  HHaannddllee  aallll  pprroodduuccttss  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  pprreeccaauuttiioonnss  aanndd  ccaarree  aass  ssttaatteedd  oonn  MMaatteerriiaall  SSaaffeettyy  DDaattaa  

SShheeeett..  

  

    EE..  CCaauusseess  sseerriioouuss  eeyyee  iirrrriittaattiioonn..    CCaauusseess  sskkiinn  iirrrriittaattiioonn  aanndd  mmaayy  ccaauussee  aann  aalllleerrggiicc  sskkiinn  rreeaaccttiioonn..    

TTooxxiicc  ttoo  aaqquuaattiicc  lliiffee  wwiitthh  lloonngg--llaassttiinngg  eeffffeeccttss..      

  

      

  

11..0077  PPRROOJJEECCTT  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

  

    AA..    DDoo  nnoott  uussee  pprroodduuccttss  uunnddeerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  pprreecciippiittaattiioonn  oorr  ffrreeeezziinngg  ccoonnddiittiioonnss..    UUssee  aapppprroopprriiaattee  

mmeeaassuurreess  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ssuupppplleemmeennttaarryy  hheeaattiinngg  oorr  ccoooolliinngg  ttoo  eennssuurree  pprrooppeerr  ddrryyiinngg  aanndd  

ccuurriinngg  ccoonnddiittiioonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  iiff  aapppplliiccaattiioonn  dduurriinngg  

iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  ooccccuurrss..  

  

BB..  PPrrootteecctt  aallll  aaddjjaacceenntt  wwoorrkk  ffrroomm  ccoonnttaammiinnaattiioonn  dduuee  ttoo  mmiixxiinngg,,  hhaannddlliinngg,,  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  

sseeaallaannttss..  



 

 

  

CC..  NNeeww  ccoonnccrreettee  mmuusstt  ccuurree  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  3300  ddaayyss..    AAllll  ccoonnccrreettee  mmuusstt  bbee  ssttrruuccttuurraallllyy  ssoouunndd,,  ddrryy,,  

aanndd  ffrreeee  ooff  ggrreeaassee,,  ooiillss,,  ccooaattiinnggss,,  dduusstt,,  ccuurriinngg  ccoommppoouunnddss  aanndd//oorr  ootthheerr  ccoonnttaammiinnaannttss..    SSuurrffaaccee  

llaaiittaannccee  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd..      

  

DD..  SSuubbssttrraattee  tteemmppeerraattuurree  dduurriinngg  aapppplliiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  bbeettwweeeenn  5500°°  aanndd  9955°°  FF  

  

RRiissiinngg  mmooiissttuurree  vvaappoorr  eemmiissssiioonn  rraattee  mmuusstt  nnoott  eexxcceeeedd  3311  llbbss  ppeerr  11000000  ssqqfftt  ppeerr  ggaalllloonn  oovveerr  2244  hhrr..  

ppeerriioodd  aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  CCaallcciiuumm  CChhlloorriiddee  TTeesstt  MMeetthhoodd  AASSTTMM  FF--11886699  

  

11..0088  MMOOCCKKUUPP  

  

    AA..  PPrroovviiddee  mmoocckkuupp  ttoo  iinncclluuddee  ssuurrffaaccee  cclleeaanniinngg  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  tteecchhnniiqquueess,,  aaeesstthheettiiccss,,  ccoolloorr,,  aanndd  

sslliipp  rreessiissttaannccee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  wwhheenn  aapppplliiccaabbllee..  

  

    BB..  AAppppllyy  mmoocckkuupp  wwiitthh  ssppeecciiffiieedd  fflloooorr  ccooaattiinngg  aanndd  wwiitthh  ootthheerr  ccoommppoonneennttss  nnootteedd..  

  

    CC..  LLooccaattee  wwhheerree  ddiirreecctteedd  bbyy  AArrcchhiitteecctt..  

  

    DD..  MMoocckkuupp  mmaayy  rreemmaaiinn  aass  ppaarrtt  ooff  WWoorrkk  iiff  aacccceeppttaabbllee  ttoo  AArrcchhiitteecctt..  

  

  

11..0099  WWAARRRRAANNTTYY  

  

    AA..  PPrroovviiddee  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  lliimmiitteedd  mmaatteerriiaall  wwaarrrraannttyy,,  wwiitthh  ccoommpplleettiioonn  ooff  wwaarrrraannttyy  ffoorrmmss,,  oonn  aa  ppeerr--

jjoobb  bbaassiiss..  

  

  

PPAARRTT  22  PPRROODDUUCCTTSS  

  

  

22..0011  MMAANNUUFFAACCTTUURREERRSS  

  

    AA..  FFoorr  ppuurrppoossee  ooff  ddeeffiinniinngg  qquuaalliittyy  ooff  mmaatteerriiaallss  iinn  tthhiiss  SSeeccttiioonn  SSEEAALL--KKRREETTEE,,  DDIIVV..  CCOOVVEENNIIEENNCCEE  

PPRROODDUUCCTTSS,,  SSTT..  LLOOUUIISS,,  MMOO..  ccoonnffoorrmmss  ttoo  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ssppeecciiffiiccaattiioonn..  

  

    BB..  SSuubbssttiittuuttiioonnss  

  

      11..  AAlltteerrnnaatteess  ttoo  aacccceeppttaabbllee  mmaannuuffaaccttuurreerr  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  oonnllyy  oonn  bbaassiiss  ooff  wwrriitttteenn  rreeqquueessttss..    

IInncclluuddee  ssuubbssttaannttiiaattiioonn  ooff  pprroodduucctt  ccoommpplliiaannccee  aass  lliisstteedd  iinn  sseeccttiioonn  22..0022  bbeellooww..  

  

  

  

  

  

22..0022  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  CCRRIITTEERRIIAA  

  

AA..  SSeeaall--KKrreettee  EEppooxxyy--SShheellll  WWBB  5500  

  

EEppooxxyy  MMaatteerriiaall  PPrrooppeerrttiieess  aatt  7755°°FF  

  

      MMiixx  RRaattiioo  ((AA::BB  bbyy  vvoolluummee))    33::11        

      GGeell  TTiimmee  ((mmiinnuutteess))          3355--4455  

      WWoorrkkiinngg//BBrrooaaddccaasstt  TTiimmee          11  hhoouurr  



 

 

      MMiixxeedd  VVOOCC  CCoonntteenntt          <<5500  gg//LL**  

      

      TTaacckk  FFrreeee  TTiimmee              22  hhoouurrss    

      RReeccooaatt  TTiimmee::  

      MMiinniimmuumm                  22  ––  44  hhoouurrss      

    MMaaxxiimmuumm                  2244  hhoouurrss  

      

    LLiigghhtt  FFoooott  TTrraaffffiicc        1188  hhoouurrss  

    VVeehhiiccuullaarr  TTrraaffffiicc        4488  hhoouurrss  

      

                              

VVeerrttiiccaall//HHoorriizzoonnttaall::       Epoxy-Shell   
WB 50 

    
    

11..  MMiixxeedd  SSoolliiddss  bbyy  wweeiigghhtt::    6622..2233  ppeerrcceenntt  

22..  MMiixxeedd  SSoolliiddss  bbyy  vvoolluummee::    5522..7755  ppeerrcceenntt  

  

          

**EEPPAA  MMeetthhoodd  2244  ––  FFlloooorr  CCaatteeggoorryy  

  

  

22..0033  MMAATTEERRIIAALL  

  

    AA..  UUssee  SSEEAALL--KKRREETTEE  PPRROODDUUCCTTSS  iinn  aallll  ootthheerr  iinnssttaanncceess  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  aass  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  

mmaannuuffaaccttuurreerr  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhiiss  wwoorrkk  ttoo  pprroovviiddee  OOwwnneerr  wwiitthh  ssiinnggllee  ssoouurrccee  ssyysstteemm  aanndd  wwaarrrraannttyy..  

  

PPAARRTT  33  EEXXEECCUUTTIIOONN  

  

  

33..0011  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

  

    AA..  IInnssppeecctt  aallll  aarreeaass  iinnvvoollvveedd  iinn  wwoorrkk  ttoo  eessttaabblliisshh  eexxtteenntt  ooff  wwoorrkk,,  aacccceessss  aanndd  nneeeedd  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  ooff  

ssuurrrroouunnddiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  eeqquuiippmmeenntt,,  wwiinnddoowwss  aanndd  sshhrruubbbbeerryy..  

  

    BB..  PPrrootteecctt  aallll  ssuurrrroouunnddiinnggss  ffrroomm  eettcchhiinngg  aanndd  fflloooorr  ccooaattiinngg  ttoo  iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  

wwiinnddoowwss,,  wwaallkkwwaayyss,,  ddrriivveess,,  aanndd  llaannddssccaappiinngg..  

  

33..0022  SSIITTEE  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONNSS  OOFF  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

  

    AA..  CCoonndduucctt  pprree--aapppplliiccaattiioonn  iinnssppeeccttiioonn  ooff  ssiittee  vveerriiffiiccaattiioonn  wwiitthh  aauutthhoorriizzeedd  SSEEAALL--KKRREETTEE  

RReepprreesseennttaattiivvee..  

  

    BB..  EEnnssuurree  fflloooorrss  aarree  ssttrruuccttuurraallllyy  ssoouunndd  aanndd  ffuullllyy  ccuurreedd  3300  ddaayyss  mmiinniimmuumm..  

  

    CC..  TTeesstt  fflloooorrss  ffoorr  vvaappoorr  ddrriivvee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AASSTTMM  DD44226633..  

  

    DD..  EEvvaalluuaattee  aattmmoosspphheerriicc,,  fflloooorr,,  aanndd  mmaatteerriiaall  tteemmppeerraattuurreess..    DDoo  nnoott  aappppllyy  mmaatteerriiaallss  iiff  tteemmppeerraattuurreess  

aarree  bbeellooww  5500  oorr  aabboovvee  9955  ddeeggrreeeess  FF..    EEvvaalluuaattee  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy..    DDoo  nnoott  aappppllyy  mmaatteerriiaallss  iiff  

rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  bbeellooww  3355  oorr  aabboovvee  8800  ppeerrcceenntt..    ..      

  

    EE..  RReeppaaiirr  ccoonnccrreettee  aanndd  iinnssttaallll  jjooiinntt  sseeaallaannttss  aanndd  ffiilllleerrss  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  EEnnggiinneeeerr..    MMaakkee  aallll  rreeppaaiirrss  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  wwrriitttteenn  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  



 

 

  

MMEECCHHAANNIICCAALL  SSUURRFFAACCEE  PPRROOFFIILLIINNGG  IISS  PPRREEFFEERRRREEDD  FFLLOOOORR  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  MMEETTHHOODD..      

  

33..0033  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  

  

    TThhee  pprreeffeerrrreedd  mmeetthhoodd  ooff  ssuurrffaaccee  pprreeppaarraattiioonn  iiss  aabbrraassiivvee  bbllaassttiinngg  oorr  ssccaarriiffiiccaattiioonn  uussiinngg  

ddiiaammoonndd  hheeaaddss,,  aacchhiieevviinngg  aa  ffiinnaall  8800--112200  ggrriitt  ffiinniisshh  ((RReeff::    PPrrooffiillee  SSPP--22  IICCRRII  TTeecchhnniiccaall  

GGuuiiddeelliinnee  NNoo..  0033773322..    IIff  cchheemmiiccaall  eettcchh  iiss  pprreeffeerrrreedd,,  uussee  SSeeaall--KKrreettee®®  CClleeaann--NN--EEttcchh  FFuullll  

ssttrreennggtthh..    RReeaadd  aanndd  ffoollllooww  aallll  gguuiiddeelliinneess  oonn  pprroodduucctt  llaabbeell..  

  

    If patching is required, use SEAL-KRETE Fast Cure High Strength Concrete Repair. 

 

  

AA..  NNeeww  ccoonnccrreettee  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ccuurree  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  3300  ddaayyss..    EExxiissttiinngg  ccoonnccrreettee  sshhoouulldd  bbee      

  ssttrruuccttuurraallllyy  ssoouunndd,,  ddrryy  aanndd  ffrreeee  ooff  ggrreeaassee,,  ooiillss,,  dduusstt,,  ccuurriinngg  ccoommppoouunnddss  aanndd  ootthheerr  ccooaattiinnggss  oorr  

      ccoonnttaammiinnaannttss..  SSuurrffaaccee  llaaiittaannccee  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd..      

  

    BB..  CClleeaann  fflloooorrss  ooff  ffaatt,,  ggrreeaassee,,  aanndd  ooiill  nnoott  rreemmoovveedd  bbyy  mmeecchhaanniiccaall  mmeeaannss  wwiitthh  SSeeaall--KKrreettee  CClleeaann--NN--

EEttcchh  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  MMaannuuffaaccttuurreerr''ss  iinnssttrruuccttiioonnss  aanndd  AASSTTMM  DD44225588..  

  

CC..  RRiissiinngg  mmooiissttuurree  vvaappoorr  eemmiissssiioonn  rraattee  mmuusstt  nnoott  eexxcceeeedd  33  llbbss  ppeerr  11000000  ss..ff..  oovveerr  aa  2244  hhoouurr  ppeerriioodd                  

  aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  ccaallcciiuumm  cchhlloorriiddee  tteesstt  mmeetthhoodd  AASSTTMM  FF--11886699..  

  

DD..  CCoonndduucctt  iinnssppeeccttiioonn  ooff  ssuurrffaaccee  pprreeppaarraattiioonn  wwiitthh  aauutthhoorriizzeedd  SSeeaall--KKrreettee  RReepprreesseennttaattiivvee  

 

33..0044  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

  

SSeeaall--KKrreettee  EEppooxxyy--SShheellll  WWBB  5500  ttoo  bbee  iinnssttaalllleedd  oonnllyy  bbyy  qquuaalliiffiieedd  ccoonnttrraaccttoorrss..  

  

  

    MMiixxiinngg  IInnssttrruuccttiioonnss  

  

11))  FFiirrsstt//PPrriimmeerr  CCooaatt  EEppooxxyy--SShheellll  WWBB  5500  ((MMiixx  RRaattiioo    33::11))    CCoovveerraaggee  RRaattee    225500  ssqq..  fftt..//ggaall  

                    

MMiixx  PPaarrtt  AA  bbyy  uussiinngg  aa  llooww  ssppeeeedd  ddrriillll  wwiitthh  mmiixxiinngg  aattttaacchhmmeenntt  ffoorr  22  mmiinnuutteess..  

  

AAdddd  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  ooff  SSeeaall--KKrreettee  EEppooxxyy  SShheellll  WWBB  5500  PPaarrtt  BB  wwiitthh  tthhrreeee  ppaarrttss  bbyy  vvoolluummee  ooff  

PPaarrtt  AA..    MMiixx  uussiinngg  tthhee  llooww  ssppeeeedd  ddrriillll  aanndd  mmiixxiinngg  aattttaacchhmmeenntt  ffoorr  aann  aaddddiittiioonnaall  22  mmiinnuutteess..    TToo  

iinnssuurree  pprrooppeerr  ccuurree,,  rraattiioo  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ffoolllloowweedd  pprreecciisseellyy..  

  

FFoorr  sslliipp  rreessiissttaannccee  aadddd  SSeeaall--KKrreettee  CClleeaarr  GGrriipp,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  oonn  tthhee  CClleeaarr  GGrriipp  

ppaacckkaaggee..          

  

NNOOTTEE::    MMiixx  oonnllyy  tthhaatt  aammoouunntt  ooff  mmaatteerriiaall  tthhaatt  ccaann  bbee  aapppplliieedd  bbaasseedd  oonn  ppoott  lliiffee  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  4455  

mmiinnuutteess)),,  ddeeppeennddiinngg  oonn  ssuurrffaaccee  tteemmppeerraattuurree..    DDoo  nnoott  aaeerraattee  dduurriinngg  tthhee  mmiixxiinngg  pprroocceessss..    

  

AAppppllyy  iimmmmeeddiiaatteellyy  uussiinngg  aa  33//88””  sshhoorrtt  nnaapp  rroolllleerr..      

  

IIff  uussiinngg  aass  aa  pprriimmeerr,,  oonnllyy  11  ccooaatt  iiss  rreeqquuiirreedd..  

  

FFoorr  aallll  ootthheerr  aapppplliiccaattiioonnss,,  22  ccooaattss  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  ooff  44  hhoouurrss  ((22  hhoouurrss  wwiitthh  

ssppiikkeedd  sshhooeess))  aanndd  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  2244  hhoouurrss  bbeettwweeeenn  ccooaattss..  

  



 

 

  

22))  SSeeccoonndd  CCooaatt  EEppooxxyy--SShheellll  WWBB  5500  ((MMiixx  RRaattiioo  33::11))  CCoovveerraaggee  RRaattee  440000  ssqq..  fftt..  

  

MMiixx  EEppooxxyy--SShheellll  WWBB  5500  aass  iinnssttrruucctteedd  iinn  11  aabboovvee..    

  

  AAppppllyy  aatt  aa  sspprreeaadd  rraattee  ooff  440000  ssqq..  fftt..  ppeerr  ggaalllloonn  wwiitthh  aa  33//88””  

    sshhoorrtt  nnaapp  rroolllleerr..  

  

    

    RReeffeerr  ttoo  AApppplliiccaattiioonn  GGuuiiddee  oorr  vviissiitt  hhpp..sseeaall--kkrreettee..ccoomm  ffoorr  ddeettaaiilleedd  aapppplliiccaattiioonn  iinnssttrruuccttiioonnss..    

  

  

33..0055  FFIIEELLDD  QQUUAALLIITTYY  CCOONNTTRROOLL  

  

AA..  MMaannuuffaaccttuurreerr''ss  FFiieelldd  SSeerrvviiccee..    FFiinnaall  iinnssppeeccttiioonn::  WWaarrrraannttyy  rreeqquueesstt..  MMaannuuffaaccttuurreerr''ss  

rreepprreesseennttaattiivvee  wwiillll  iinnssppeecctt  ffiinniisshheedd  ssuurrffaaccee  pprreeppaarraattiioonn,,  aapppplliiccaattiioonn,,  aanndd  ffiinniisshheedd  ccooaattiinngg  aanndd  

mmaayy  rreeqquuiirree  ffuurrtthheerr  pprreeppaarraattiioonn  oorr  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  aacchhiieevvee  aapppprroopprriiaattee  rreessuulltt..  
 

33..0066  CCLLEEAANNUUPP  AANNDD  DDIISSPPOOSSAALL  
  

AA..  CClleeaann  ttoooollss  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  uussee  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaarrmm  wwaatteerr..    DDiissppoossee  ooff  ccoonnttaaiinneerr  aanndd  

ccoonntteennttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  llooccaall  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  OObbsseerrvvee  aallll  ffiirree  aanndd  hheeaatthh  pprreeccaauuttiioonnss  

wwhheenn  hhaannddlliinngg  oorr  ssttoorriinngg  ssoollvveennttss..  

  

BB..  CClleeaann  ssppiillllss  oorr  ddrriippss  wwhhiillee  ssttiillll  wweett  wwiitthh  ssooaapp  aanndd  wwaarrmm  wwaatteerr..      

  

CC..  FFoorr  llaarrggee  ssppiillllss,,  ccoolllleecctt  wwiitthh  aann  aabbssoorrbbeenntt  mmaatteerriiaall  aanndd  ddiissppoossee  ooff  bbyy  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  ccuurrrreenntt  

llooccaall,,  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  llaawwss..  

  

DD..  RReemmoovvee  aallll  ddeebbrriiss  rreellaatteedd  ttoo  aapppplliiccaattiioonn  ooff  fflloooorr  ccooaattiinnggss  ffrroomm  jjoobb  ssiittee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aallll  

aapppplliiccaabbllee  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

  

33..0077  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  

  

    EEppooxxyy--SShheellll  WWBB  5500  iiss  nnoott  ddeessiiggnneedd  ffoorr  iimmmmeerrssiioonn  oorr  aannyy  uussee  wwhheerree  mmooiissttuurree  ccaann  rreeaacchh  tthhee  

    uunnddeerrssiiddee  ooff  tthhee  ccooaattiinngg..    DDoo  nnoott  aappppllyy  ttoo  fflloooorrss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ccuurriinngg  ccoommppoouunnddss    

    ((uunnlleessss  ccoommpplleetteellyy  rreemmoovveedd))  oorr  ssuubbssttrraatteess  tthhaatt  aarree  lleessss  tthhaann  3300  ddaayyss  oolldd..    DDoo  nnoott  uussee  oonn  vviinnyyll,,  

    aasspphhaalltt,,  ggllaazzeedd  ttiillee,,  ppaavviinngg  bbrriicckk,,  qquuaarrrryy  ttiillee,,  MMeexxiiccaann  ttiillee  oorr  ssiimmiillaarr  mmaatteerriiaallss..    DDoo  nnoott  aappppllyy  iiff    

    ssuurrffaaccee  tteemmppeerraattuurree  iiss  bbeellooww  5500  ddeeggrreeeess  FF..    

  

33..0088  CCAAUUTTIIOONNSS  

  

    CCaann  ccaauussee  sseerriioouuss  eeyyee  iirrrriittaattiioonn..    CCaauusseess  sskkiinn  iirrrriittaattiioonn..    MMaayy  ccaauussee  aann  aalllleerrggiicc  sskkiinn  rreeaaccttiioonn..  

    FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeffeerr  ttoo  SSaaffeettyy  DDaattaa  SShheeeett..  

  

33..0088  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

  

  SSEEAALL--KKRREETTEE  IInndduussttrriiaall  FFlloooorriinngg  SSyysstteemmss  aarree  mmoonnoolliitthhiicc,,  mmaakkiinngg  tthheemm  eeaassiieerr  ttoo  cclleeaann  aass  ddiirrtt  aanndd    

  ootthheerr  ccoonnttaammiinnaannttss  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  ssuurrffaaccee..    FFoorr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccaarree  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  rreeffeerr  ttoo  

  aapppplliiccaattiioonn  gguuiiddee  oorr  vviissiitt  hhpp..sseeaall--kkrreettee..ccoomm..  

  

  

EENNDD  OOFF  SSEECCTTIIOONN  

  



 

 

    
  


