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SSeeaall--KKrreettee  SSuurrffaaccee--SShheellll  CCoovvee  BBaassee  
                                                                                              

GGUUIIDDEE  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONN  

  

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):           

  

11..        TTeennssiillee  SSttrreennggtthh  ppssii  ((kkPPaa))                  AASSTTMM  CC  330077                      661155  ppssii  ((44,,224400))  

  

        

22..  CCoommpprreessssiivvee  MMoodduulluuss  

ppssii  ((kkPPaa))::  
AASSTTMM  CC  446699  11,,117700  ((88,,006677))  

  

  

33..  CCoommpprreessssiivvee  SSttrreennggtthh  @@  3300  

ddaayyss  //  ppssii  ((kkPPaa))::  
AASSTTMM  CC  557799  

  
44,,550000  ((3311,,002277..55))  

  

  

44..  FFlleexxuurraall  SSttrreennggtthh    

ppssii  ((kkPPaa))    
AASSTTMM  CC  558800  11,,552200  ((1100,,448800))  

  

        

      55..        AAddhheessiioonn  SSttrreennggtthh  ppssii  ((kkPPaa))                  AASSTTMM  DD  44554411                  440000  CCoohheessiivvee//aaddhheessiivvee  ffaaiilluurree    

                                                                                                      ((22,,775588))  



 

 

    

      66..        MMoodduulluuss  ooff  EEllaassttiicciittyy  ppssii  ((kkPPaa))                AASSTTMM  CC  446699                      11,,117700  ((88006677))  

  

      77..        WWaatteerr  AAbbssoorrppttiioonn  %%                        AASSTTMM  CC  441133                        <<00..11  

              

      88..        AAbbrraassiioonn  rreessiissttaannccee,,  gglloossss,,                      AASSTTMM  DD  44006600                    00..0077  mmgg  

              CCSS--1177  wwhheeeell,,  11000000  ccyycclleess  

  

      99..        RReessiissttaannccee  ttoo  ffuunnggii  ggrroowwtthh                      AASSTTMM  GG  2211                            PPaassss//RRaattiinngg  ooff  oonnee  

  

      1100..        DDeennssiittyy                              AASSTTMM  GG  2211                            1188..3399  llbb..//ggaall..  ((88..3344  kkgg//ggaall))  

    

  

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  22  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,,  ddaammaaggee,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittyy,,  pprreecciippiittaattiioonn  

aanndd  ddiirreecctt  ssuunnlliigghhtt  iinn  ssttrriicctt  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..    SSttoorree  aanndd  

ttrraannssppoorrtt  iinn  uunnooppeenneedd  ccoonnttaaiinneerrss  aatt  tteemmppeerraattuurreess  aapppprrooxxiimmaatteellyy  6600  ddeeggrreeeess  ttoo  7733  ddeeggrreeeess  FF,,  

1155  ddeeggrreeeess  ttoo  2222..55  ddeeggrreeeess  CC..  

  

CC..  WWhheenn  pprrooppeerrllyy  ssttoorreedd  ((uunnmmiixxeedd)),,  sshheellff  lliiffee  iiss::  

  

PPaarrttss  AA  &&  CC::    66  mmoonntthhss  

PPaarrtt  BB      11  yyeeaarr  

PPaarrtt  DD      55  yyeeaarrss  



 

 

  

      

  

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

SShheeeett..  

  

    

11..0077  PPRROOJJEECCTT  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

  

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

  

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

rreessuurrffaacciinngg  mmaatteerriiaall,,  SSuurrffaaccee--SShheellll  HHPP  &&  HHPP//QQ..  

  

CC..  NNeeww  ccoonnccrreettee  mmuusstt  ccuurree  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  2288  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°°  FF  ((1100°°  CC))  aanndd  8855°°  FF  ((2299°°  CC))..      

  

EE..  DDoo  nnoott  aappppllyy  iiff  tthhee  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  aabboovvee  8855%%..  

  

FF..  DDoo  nnoott  aappppllyy  ddiirreeccttllyy  ttoo  aasspphhaalltt,,  oorr  bbiittuummeenn  ssuubbssttrraatteess,,  ggllaazzeedd  ttiillee  oorr  nnoonnppoorroouuss  bbrriicckk  aanndd  ttiillee,,  

mmaaggnneessiittee,,  ccooppppeerr,,  aalluummiinnuumm,,  aanndd  eexxiissttiinngg  ccooaattiinnggss..    FFoorr  ooppttiimmaall  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aappppllyy  ddiirreeccttllyy  ttoo  

ccoonnccrreettee..      

  

GG..  SSEEAALL--KKRREETTEE  SSuurrffaaccee--SShheellll  ssyysstteemmss  aarree  ddeessiiggnneedd  ffoorr  aa  22--SStteepp  aapppplliiccaattiioonn..    VVaarriiaattiioonn  iinn  

tthhiicckknneessss  wwiillll  aaffffeecctt  tthhee  ssyysstteemm’’ss  tthheerrmmaall  aanndd  iimmppaacctt  rreessiissttaannccee..      

  

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..  CChheemmiiccaall  RReessiissttaannccee  

                  AASSTTMM  DD  11330088    

      

                  7722  ddeeggrreeeess  FF  ((2222  ddeeggrreeeess  CC))  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchheemmiiccaallss  

  

  HHyyddrroocchhlloorriicc                            RReessiissttaanntt  ttoo  3355%%  

  PPhhoosspphhoorriicc                            RReessiissttaanntt  ttoo  5500%%  

  SSuullffuurriicc  AAcciidd                            RReessiissttaanntt  uupp  ttoo  3300%%  

  PPoottaassssiiuumm  hhyyddrrooxxiiddee                        RReessiissttaanntt  uupp  ttoo  aa  5500%%  ssoolluuttiioonn  

  AAcceettiicc,,  ffoorrmmiicc  aanndd  uurriicc  aacciidd                  RReessiissttaanntt  uupp  ttoo  3300%%  ssoolluuttiioonnss  

  

  RReessiissttss  ffaattss,,  ooiill  aanndd  ssuuggaarrss  

  RReessiissttss  mmiinneerraall  ooiillss,,  ddiieesseell  ffuueell,,  kkeerroosseennee,,  aanndd  ggaassoolliinnee  

  RReessiissttss  IIPPAA,,  xxyylleennee,,  ttoolluueennee,,  aanndd  MMEEKK  

  

BB..  CCoommpplliieess  wwiitthh  UUSSDDAA  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  uussee  iinn  ffeeddeerraallllyy  iinnssppeecctteedd  mmeeaatt  aanndd  ppoouullttrryy  ppllaannttss  iinn  tthhee  

UUSSAA..  

  

CC..  MMeeeettss  AADDAA  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  aa  sslliipp--rreessiissttaanntt  ssuurrffaaccee..  

              

  

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..  

  

BB..  TThheeoorreettiiccaall  CCoovveerraaggee  RRaattee  ppeerr  CCooaatt  

  

33//88””  ((99..552255  mmmm))  rraaddiiuuss                                    

  

44””  ((110011..66  mmmm))    2200  lliinn..  fftt..((66..11  mm))  

66””  ((115522..44  mmmm))    1133  lliinn..  fftt..  ((44  mm))  

88””  ((220033..22  mmmm))    1100  lliinn..  fftt..  ((1100  mm))  

  

33//1166””  ((44..776633  mmmm))  rraaddiiuuss  

                                            

44””  ((110011..66  mmmm))    4400  lliinn..  fftt..  ((1122..22  mm))  

66””  ((115522..44  mmmm))    2266..55  lliinn..  fftt..  ((88..11  mm))  

88””  ((220033..22  mmmm))    2200  lliinn..  fftt..  ((66..11  mm))  

  

  

22..0044  PPAACCKKAAGGIINNGG  

  

    33  PPaarrtt  KKiitt  IItteemm  ##557711000000  



 

 

      PPaarrtt  AA::  11  GGaalllloonn  ((..9944LL))  

      PPaarrtt  BB::  11  GGaalllloonn  ((..9944  LL))  

      PPaarrtt  CC::  2244  llbb  ((1100..8899  kkgg))  

        

      PPaarrtt  DD::  CCoolloorraanntt  ..4422  llbb  ((119900  gg))  

      BBllaacckk  ##557700000011  

      BBlluuee  ##557700000022  

      CChhaarrccooaall  ##  557700000033**  

      BBrroowwnn  ##  557700000044    

      CCrreeaamm  ##  557700000055**  

      GGrraayy  ##557700000066  

      GGrreeeenn  ##557700000077  

      RReedd  ##557700000088**    

      SSttoocckk  CCoolloorrss  

  

      

AAPPPPRROOVVEEDD  TTOOPP  CCOOAATTSS  

  

PPoollyy--SShheellll  77000000  HHiigghh  GGlloossss  oorr  EEppooxxyy--SShheellll  11000000  

    

  

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,,  eettcc..    

  

BB..  WWhheenn  uusseedd  oonn  eexxtteerriioorrss,,  SSuurrffaaccee--SShheellll  mmuusstt  bbee  sseeaalleedd  wwiitthh  ppiiggmmeenntteedd  PPoollyy--SShheellll  77000000  sseeaall  

ccooaatt..  

  

  

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  2288  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  9900  ddeeggrreeeess  FF..    EEvvaalluuaattee  rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy..    DDoo  nnoott  aappppllyy  mmaatteerriiaallss  iiff  

rreellaattiivvee  hhuummiiddiittyy  iiss  bbeellooww  3355  oorr  aabboovvee  8855  ppeerrcceenntt..    DDoo  nnoott  aappppllyy  iiff  wwaatteerr  oorr  iiccee  iiss  pprreesseenntt..      

  

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

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  mmaannuuffaaccttuurreerr''ss  wwrriitttteenn  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  

  

MMEECCHHAANNIICCAALL  PPRROOFFIILLIINNGG  IISS  TTHHEE  PPRREEFFEERRRREEDD  FFLLOOOORR  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  MMEETTHHOODD..      

  

  



 

 

33..0033  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  

  

    TThhee  ssuucccceessss  oorr  ffaaiilluurree  ooff  aannyy  aapppplliiccaattiioonn  ddeeppeennddss  oonn  pprrooppeerr  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  ssuubbssttrraattee..  

    SSEEAALL--KKRREETTEE  rreeccoommmmeennddss  aa  cclleeaann,,  ssoouunndd  ssuubbssttrraattee  ffrreeee  ooff  aallll  ssuurrffaaccee  ccoonnttaammiinnaannttss..  

   

33..0044  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

  

SSeeaall--KKrreettee  SSuurrffaaccee--SShheellll  SSyysstteemmss  ttoo  bbee  iinnssttaalllleedd  oonnllyy  bbyy  ttrraaiinneedd  ccoonnttrraaccttoorrss..  

  

11))  CCoovvee  BBaassee  sshhoouulldd  bbee  iinnssttaalllleedd  pprriioorr  ttoo  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  SSeeaall--KKrreettee  SSuurrffaaccee--SShheellll  HHPP  aanndd  HHPP//QQ..    

TTaappee  oouutt  ccoovvee  wwiitthh  dduucctt  ttaappee  oorr  aa  ggoooodd  qquuaalliittyy  mmaasskkiinngg  ttaappee..    MMeettaall  oorr  ppllaassttiicc  ssttrriippss  mmaayy  bbee  

uusseedd..  

  

22))  MMiixx  PPaarrtt  AA  aanndd  BB  iinn  aa  cclleeaann  55  ggaalllloonn  ppaaiill,,  tthheenn  ssiifftt  iinn  PPaarrtt  CC  2244  llbb..  aaggggrreeggaattee))  aanndd  aadddd  00..4422  llbb  ooff  

ccoolloorraanntt  wwhhiillee  uussiinngg  aa  mmeecchhaanniiccaall  mmiixxeerr..    NNOOTTEE::    TThhee  mmaatteerriiaallss  aarree  ssuupppplliieedd  iinn  pprree--mmeeaassuurreedd  

ccoonnttaaiinneerrss..  

  

  

33))  IImmmmeeddiiaatteellyy  ppoouurr  mmiixxeedd  mmaatteerriiaall  oouutt  ooff  bbuucckkeett,,  iinn  aa  bbeeaadd,,  nneexxtt  ttoo  tthhee  wwaallll..    WWiitthh  aa  ttrroowweell,,  aappppllyy  

mmaatteerriiaall  bbyy  pprreessssiinngg  ttrroowweell  uuppwwaarrddss  aatt  aann  aannggllee..    DDoo  nnoott  wwoorrrryy  aabboouutt  ttrroowweell  mmaarrkkss  aatt  tthhiiss  ttiimmee;;  

jjuusstt  ggeett  mmiixxeedd  mmaatteerriiaall  aapppplliieedd  ttoo  wwaallll..        

  

44))  LLiigghhttllyy  mmiisstt  ccoovvee  ttrroowweell  wwiitthh  xxyylleennee  ((iinn  CCaalliiffoorrnniiaa  uussee  nnoonn--VVOOCC  eeqquuiivvaalleenntt  ssoollvveenntt))..    TThhiiss  aalllloowwss    

tthhee  ttrroowweell  ttoo  ssmmooootthh  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  ccoovvee..    

  

  

55))  CCaarreeffuullllyy  rreemmoovvee  ttaappee  aanndd  ffiinniisshh  rroouugghh  eeddggeess..    XXyylleennee  wwiillll  hheellpp  ssmmooootthh  rroouugghh  eeddggeess..    

  

66))  AAfftteerr  SSEEAALL--KKRREETTEE  SSuurrffaaccee--SShheellll  CCoovvee  BBaassee  hhaass  bbeeeenn  aalllloowweedd  ttoo  ccuurree  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  44  

hhoouurrss  aatt  7777  ddeeggrreeeess  FF  ((2255  ddeeggrreeeess  CC)),,  tthheenn  SSEEAALL--KKRREETTEE  SSuurrffaaccee--SShheellll  HHPP  aanndd  HHPP//QQ  ccaann  bbee  

iinnssttaalllleedd..  

  

77))  AAppppllyy  ppiiggmmeenntteedd  oorr  cclleeaarr  ccooaatt  ooff  SSEEAALL--KKRREETTEE  PPoollyy--SShheellll  77000000  oorr  EEppooxxyy--SShheellll  11000000  oovveerr  eennttiirree  

fflloooorr,,  iinncclluuddiinngg  ccoovvee  bbaassee  ttoo  eennssuurree  uunniiffoorrmmiittyy..      

  

  

  

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  wwiitthh  xxyylleennee  ((IInn  CCaalliiffoorrnniiaa,,  uussee  aacceettoonnee))..    DDiissppoossee  ooff  ccoonnttaaiinneerr  aanndd  

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

wwhheenn  hhaannddlliinngg  oorr  ssttoorriinngg  ssoollvveennttss..  

  

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

aapppplliiccaabbllee  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

  



 

 

  

  

33..0077  CCAAUUTTIIOONNSS      

  

DDoo  nnoott  eexxppoossee  SSeeaall--KKrreettee  SSuurrffaaccee--SShheellll  HHPP  aanndd  HHPP//QQ  ttoo  aannyy  cchheemmiiccaallss  uunnttiill  ffuullllyy  ccuurreedd  

((1122  hhoouurrss  @@  7700  ddeeggrreeeess  FF  ((2211  ddeeggrreeeess  CC))..    IInn  ccoollddeerr  tteemmppeerraattuurreess  bbeellooww  5500  ddeeggrreeeess  FF  

((1100  ddeeggrreeeess  CC)),,  SSuurrffaaccee--SShheellll  HHPP  aanndd  HHPP//QQ  mmaayy  ttaakkee  aass  lloonngg  aass  4488  hhoouurrss  ttoo  rreeaacchh  ffuullll  

ooppeerraattiioonnaall  ssttrreennggtthh..      

  

  

  

  

33..0088  MMAAIITTEENNAANNCCEE  

  

                  RReegguullaarr  cclleeaanniinngg  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  wwiillll  pprroolloonngg  tthhee  lliiffee  ooff  aallll  ppoollyymmeerr  fflloooorriinngg  ssyysstteemmss,,  eennhhaannccee    

                  tthheeiirr  aappppeeaarraannccee,,  aanndd  rreedduuccee  aannyy  tteennddeennccyy  ttoo  rreettaaiinn  ddiirrtt..    SSeeaall--KKrreettee  SSuurrffaaccee--SShheellll  wwiillll    

                                              wwiitthhssttaanndd  hhiigghh  pprreessssuurree  oorr  hhoott  wwaatteerr  cclleeaanniinnggss  uupp  ttoo  22,,550000  ppssii  aatt  118800  ddeeggrreeeess  FF  ((8822  ddeeggrreeeess  CC))  

  

  

EENNDD  OOFF  SSEECCTTIIOONN  

  
  


