
 

 

  

 
 

 

hp.seal-krete.com|306 Gandy Rd., Auburndale, FL 33823-2723 
863.967.1535 ||   800.323.7357  || fax:  863-965.2326 

  

SSeeaall--KKrreettee  

HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee  PPoollyy--SShheellll  77000000    

SSiinnggllee  QQuuaarrttzz  BBrrooaaddccaasstt  SSyysstteemm  
                                                                                              

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  

  

11..0033  RREEFFEERREENNCCEESS  

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

  

      CCoolloorr::    CClleeaarr,,  PPrree--BBlleennddeedd  CCoolloorr……OORR……  CCoolloorr  PPaacckk  

  

      11..  AASSTTMM  CC  330077                  

              TTeennssiillee  SSttrreennggtthh              11550000  ppssii  

  

      22..  AASSTTMM  DD  22224400  

                                                        HHaarrddnneessss,,  2244  hhoouurrss  @@  SShhoorree  DD  7788  

              

      33..  AASSTTMM  CC  558800  

              FFlleexxuurraall  SSttrreennggtthh                                                  66550000  ppssii  

  

      44..  AASSTTMM  DD  441122  

              EElloonnggaattiioonn            2255%%    

  

      55..  AAddhheessiioonn  ((AACCII  550033RR))      775500  ppssii  

  



 

 

      66..  FFllaammmmaabbiilliittyy          SSeellff--EExxttiinngguuiisshhiinngg  oovveerr  ccoonnccrreettee  

  

      77..  AASSTTMM  CC  888844  TThheerrmmaall  CCyycclliinngg          

              NNoo  CCrraacckkiinngg            ((2244  hhoouurrss  @@  --2211°°CC  ttoo  2255  °°CC))  

  

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

  

      1100..  MMiixx  RRaattiioo  11::11  ((bbyy  vvoolluummee))  

  

      1111..  AASSTTMM  CC--772222--          MMoonnoolliitthhiicc  SSuurrffaacciinngg  PPaassss  

  

      1122..  AASSTTMM  DD  22779944IImmppaacctt  RReessiissttaanntt    PPaassss  

  

      1133..  AASSTTMM  DD  44006600        AAbbrraassiioonn  RReessiissttaannccee  ((CCSS--1177))  33  mmgg  

  

      1144..  AASSTTMM  DD  44336666        KKoonniigg  HHaarrddnneessss                                                                          113377  

  

11..0044  SSUUBBMMIITTTTAALLSS  

  

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

CCeerrttiiffiiccaatteess  ooff  IInnssuurraannccee..  

  

    BB..  MMaannuuffaaccttuurreerr''ss  TTeecchhnniiccaall  DDaattaa  GGuuiiddee  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  

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,,  ddaammaaggee,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittyy,,  pprreecciippiittaattiioonn  

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

  

  

    CC..      SSttoorree  mmaatteerriiaallss  iinn  aa  tteemmppeerraattuurree  ccoonnttrroolllleedd  eennvviirroonnmmeenntt  aabboovvee  ffrreeeezziinngg  ((4400°°  --  9900°°  FF))..  

  

  

  



 

 

    DD..        WWhheenn  ssttoorreedd  pprrooppeerrllyy  ((bbeettwweeeenn  4400°°  aanndd  9900°°)),,  SShheellff  LLiiffee  iiss  oonnee  ((11))  yyeeaarr..  

  

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

                    DDaattaa  SShheeeett..  

  

  

    FF..  DDoo  nnoott  bbrreeaatthhee  mmiixxeedd  pprroodduucctt  vvaappoorrss  oorr  dduusstt..    UUssee  aaddeeqquuaattee  vveennttiillaattiioonn  ttoo  kkeeeepp  aaiirrbboorrnnee  

iissooccyyaannaattee  lleevveellss  bbeellooww  tthhee  eexxppoossuurree  lliimmiittss..    IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  lluunngg  oorr  bbrreeaatthhiinngg  pprroobblleemmss  oorr  pprriioorr  

aalllleerrggiicc  rreeaaccttiioonnss  mmuusstt  nnoott  bbee  eexxppoosseedd  ttoo  vvaappoorrss  oorr  dduussttss..      

  

  

  

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  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°°  aanndd  9900°°  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,,  

aanndd  sslliipp  rreessiissttaannccee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ((wwhheenn  ssppeecciiffiieedd))..  

  

    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  PPoollyy--SShheellll  77000000  

  

PPoollyy--SShheellll  MMaatteerriiaall  PPrrooppeerrttiieess  aatt  7755°°FF  

  

      MMiixx  RRaattiioo  ((bbyy  vvoolluummee))      11::11  

      GGeell  TTiimmee  ((mmiinnuutteess))          3355--4455  

      WWoorrkkiinngg//BBrrooaaddccaasstt  TTiimmee          11  hhoouurr    

      

      RReeccooaatt  TTiimmee            

    MMiinniimmuumm  RReeccooaatt  TTiimmee        22  hhoouurrss  

    MMaaxxiimmuumm  RReeccooaatt  TTiimmee    2244  hhoouurrss  

        

                                  
  PPOOLLYY--SSHHEELLLL::       Poly-Shell VVeerrttiiccaall//HHoorriizzoonnttaall 

  11..  SSoolliiddss  bbyy  wweeiigghhtt::      7700  ppeerrcceenntt  

  22..  SSoolliiddss  bbyy  vvoolluummee::      6677  ppeerrcceenntt  

  

  33..  WWaatteerr  AAbbssoorrppttiioonn  ((2244  hhoouurrss))::  AASSTTMM  DD557700  <<00..55%%  

  

  44..  FFllaammmmaabbiilliittyy::  AASSTTMM  DD663355  SSeellff--EExxttiinngguuiisshhiinngg  

  55..  CCoommpprreessssiivvee  SSttrreennggtthh::  AASSTTMM  DD669955  

  
2244hhrrss  66770000ppssii  

77ddaayyss  77995500ppssii  

  66..  AAddhheessiioonn  SSttrreennggtthh  AASSTTMM  DD44554411  772255  ppssii  

  

  77..  TTeennssiillee  SSttrreennggtthh  ppssii  

TTeennssiillee  EElloonnggaattiioonn::  
AASSTTMM  DD22224400  

AASSTTMM  DD663388  
44550000--55220000  ppssii  

2255%%  ––  3300%%  

  

  

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,,  ppooooll,,  aanndd  sshhrruubbbbeerryy..  

  

    BB..  PPrrootteecctt  aallll  ssuurrrroouunnddiinnggss  aarreeaass  ffrroomm  ssaanndd--bbllaassttiinngg//ssccaarriiffiiccaattiioonn  pprroocceessss  ttoo  iinncclluuddee,,  bbuutt  nnoott  bbee  

lliimmiitteedd  ttoo,,  wwiinnddoowwss,,  ssuubbssttrraatteess  nnoott  ttoo  bbee  bbllaasstteedd,,  aanndd  aannyy  llaannddssccaappiinngg..  

  

33..0022  SSIITTEE  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONNSS  OOFF  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

  

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

RReepprreesseennttaattiivvee..  



 

 

  

BB..  EEnnssuurree  ccoonnccrreettee  iiss  ssttrruuccttuurraallllyy  ssoouunndd  aanndd  ffuullllyy  ccuurreedd  ((2288  ddaayyss  mmiinniimmuumm))..  

  

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

  

NNoottee::    IIff  mmooiissttuurree  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  33..11,,  tthheenn  aa  mmooiissttuurree  mmiittiiggaattiioonn  110000%%  eeppooxxyy  ccooaatt  wwiillll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  wwaarrrraannttyy..  

  

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

aarree  bbeellooww  --2200  oorr  aabboovvee  113300  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..  

  

33..0033  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  

  

    NNeeww  ccoonnccrreettee  mmuusstt  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ccuurree  aa  mmiinniimmuumm  ooff  2288  ddaayyss..    AAllll  ccoonnccrreettee  mmuusstt  bbee    

    ssttrruuccttuurraallllyy  ssoouunndd..  

  

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

hheeaaddss,,  aacchhiieevviinngg  aa  ffiinnaall  5500  ––  112200  ggrriitt  ffiinniisshh    ((RReeff::    PPrrooffiillee  SSPP--22  IICCRRII  TTeecchhnniiccaall  GGuuiiddeelliinnee  NNoo..  

0033773322..  

    BB..  OOnnccee  tthhee  ccoonnccrreettee  pprreeppaarraattiioonn  pprroocceessss  iiss  ccoommpplleettee,,  cclleeaann  fflloooorrss  ooff  aannyy  ggrreeaassee  oorr  ooiillss  nnoott  

rreemmoovveedd  bbyy  mmeecchhaanniiccaall  mmeeaannss  ((iiff  aapppplliiccaabbllee))  wwiitthh  SSeeaall--KKrreettee  CClleeaann--NN--EEttcchh  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

MMaannuuffaaccttuurreerr''ss  iinnssttrruuccttiioonnss  aanndd  AASSTTMM  DD44225588..    SSuurrffaaccee  llaaiittaannccee  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd..      

    CC..  IIff  ppaattcchhiinngg  iiss  rreeqquuiirreedd,,  SSEEAALL--KKRREETTEE  FFaasstt  CCuurree  HHiigghh  SSttrreennggtthh  CCoonnccrreettee  RReeppaaiirr  iiss  

rreeccoommmmeennddeedd..  

    DD..  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..  

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

   

  

33..0044  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

  

SSeeaall--KKrreettee  PPoollyy  SShheellll  77000000  SSiinnggllee  QQuuaarrttzz  BBrrooaaddccaasstt  SSyysstteemm  

  

    MMiixxiinngg  IInnssttrruuccttiioonnss  

  

NNOOTTEE::    PPoollyy--SShheellll  CCoolloorr  PPaacckk  MMUUSSTT  bbee  aaddddeedd  ttoo  PPoollyy--SShheellll  PPaarrtt  AA  ffiirrsstt  pprriioorr  ttoo  mmiixxiinngg  wwiitthh  

tthhee  ccaattaallyysstt,,  PPoollyy--SShheellll  PPaarrtt  BB..  

  

11..))  TTiinntteedd  PPoollyy--SShheellll  77000000  PPrriimmeerr  CCooaatt  ((MMiixx  RRaattiioo    11::11))    CCoovveerraaggee  RRaattee    115500  ssqq..  fftt..//ggaall  

                    

CCoommbbiinnee  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  ooff  SSeeaall--KKrreettee  PPoollyy--SShheellll  77000000  PPaarrtt  AA  wwiitthh  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  

ooff  PPoollyy--SShheellll  77000000  PPaarrtt  BB  aanndd  mmiixx  uussiinngg  aa  llooww  ssppeeeedd  ddrriillll  mmoottoorr  aanndd  aa  ““JJiiffffyy””  ttyyppee  mmiixxeerr  

ffoorr  33  mmiinnuutteess..    TToo  iinnssuurree  pprrooppeerr  ccuurree,,  rraattiioo  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ffoolllloowweedd  pprreecciisseellyy..  

  

Spread using a 1/8” squeegee and then back roll using a short nap 

lint-free roller. Let cure for 2–4 hours.  

  

NNOOTTEE::    MMiixx  oonnllyy  tthhaatt  aammoouunntt  ooff  mmaatteerriiaall  tthhaatt  ccaann  bbee  aapppplliieedd  bbaasseedd  oonn  ppoott  lliiffee..    DDoo  nnoott  

aaeerraattee  dduurriinngg  tthhee  mmiixxiinngg  pprroocceessss..      



 

 

  

  

  

22..))  TTiinntteedd  PPoollyy--SShheellll  77000000  LLaayyeerr  11  ((MMiixx  RRaattiioo  11::11))))    CCoovveerraaggee  RRaattee  115500  ssqq..  fftt..//ggaall..  

  

WWhheenn  aaddddiinngg  ccoolloorraanntt,,  sseeee  NNOOTTEE  aabboovvee  pprriioorr  ttoo  mmiixxiinngg..  

  

CCoommbbiinnee  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  ooff  SSeeaall--KKrreettee  PPoollyy--SShheellll  77000000  PPaarrtt  AA  wwiitthh  PPoollyy--SShheellll  CCoolloorr  PPaacckk  

wwiitthh  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  ooff  PPoollyy--SShheellll  77000000  PPaarrtt  BB  aanndd  mmiixx  uussiinngg  aa  llooww  ssppeeeedd  ddrriillll  mmoottoorr  aanndd  aa  

““JJiiffffyy””  ttyyppee  mmiixxeerr  ffoorr  33  mmiinnuutteess..    TToo  iinnssuurree  pprrooppeerr  ccuurree,,  rraattiioo  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ffoolllloowweedd  

pprreecciisseellyy..  

  

NNOOTTEE::    MMiixx  oonnllyy  tthhaatt  aammoouunntt  ooff  mmaatteerriiaall  tthhaatt  ccaann  bbee  aapppplliieedd  bbaasseedd  oonn  ppoott  lliiffee..    DDoo  nnoott  aaeerraattee  

dduurriinngg  tthhee  mmiixxiinngg  pprroocceessss..      

  
Spread using a 1/8” squeegee at 150 sq. ft. per gallon and then back roll using a short nap lint-
free roller.  
 

SINGLE QUARTZ BROADCAST SYSTEM 

 

Wearing spiked shoes, immediately broadcast color quartz to desired aesthetics. Proper 
distribution of quartz is critical to the success of the application.  Broadcast aggregate until 
desired uniformity has been achieved. 
 
Let cure overnight then remove all loose aggregate with a flat scraper blade or stiff 
bristle broom. A leaf blower can also be used to blow aggregate into a corner of 
room for collection by scooping or shoveling into a clean, dry 5-gallon pail. This 
material can be reused on another project. 

 

3.) Poly Shell 7000 Clear Grout Coat (Mix Ratio 1:1)  Coverage Rate 150 sq. ft./gal. 

 

CCoommbbiinnee  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  ooff  SSeeaall--KKrreettee  PPoollyy--SShheellll  77000000  cclleeaarr  PPaarrtt  AA  wwiitthh  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  

PPoollyy--SShheellll  77000000  PPaarrtt  BB  aanndd  mmiixx  uussiinngg  aa  llooww  ssppeeeedd  ddrriillll  mmoottoorr  aanndd  aa  ““JJiiffffyy””  ttyyppee  mmiixxeerr  ffoorr  33  

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

 
Apply grout coat immediately using 1/8" notched rubber squeegee for smooth surfaces or a flat 
squeegee for textured surfaces, and back roll using a short nap lint-free roller.  Let cure 2 to 4 
hours. 

 

4.) Poly-Shell 7000 Clear Seal Coat (Mix Ration 1:1)  Coverage Rate 200 sq. ft./gal. 

  

CCoommbbiinnee  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  ooff  SSeeaall--KKrreettee  PPoollyy--SShheellll  77000000  cclleeaarr  PPaarrtt  AA  wwiitthh  oonnee  ppaarrtt  bbyy  vvoolluummee  

PPoollyy--SShheellll  77000000  PPaarrtt  BB  aanndd  mmiixx  uussiinngg  aa  llooww  ssppeeeedd  ddrriillll  mmoottoorr  aanndd  aa  ““JJiiffffyy””  ttyyppee  mmiixxeerr  ffoorr  33  

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

 
Apply seal coat immediately using a flat squeegee or a short nap, lint-free roller.   
 
Let cure 24 hours before trafficking.   
 

FFoorr  ddeettaaiilleedd  aapppplliiccaattiioonn  iinnssttrruuccttiioonnss,,  rreeffeerr  ttoo  AApppplliiccaattiioonn  GGuuiiddee  oorr  vviissiitt  

hhpp..sseeaall--kkrreettee..ccoomm  

  

  



 

 

                    

  

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..    DDiissppoossee  ooff  ccoonnttaaiinneerr  aanndd  ccoonntteennttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

llooccaall  llaawwss  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  OObbsseerrvvee  aallll  ffiirree  aanndd  hheeaatthh  pprreeccaauuttiioonnss  wwhheenn  hhaannddlliinngg  oorr  ssttoorriinngg  

ssoollvveennttss..    

  

BB..  DDOO  NNOOTT  UUSSEE  aannyy  cclleeaanneerr  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  aallccoohhooll,,  ssuucchh  aass  IIPPAA  oorr  LLaaccqquueerr  tthhiinnnneerr  bblleennddss,,  ttoo  

cclleeaann  eeqquuiippmmeenntt  oorr  ttoooollss..  

  

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

aapppplliiccaabbllee  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  ddiissppoossaall..  

  

DD..  CCoolllleecctt  ssppiilllleedd  pprroodduucctt  wwiitthh  aabbssoorrbbeenntt  mmaatteerriiaall..    DDiissppoossee  ooff  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ccuurrrreenntt,,  llooccaall  

aanndd  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  rreegguullaattiioonnss..    

  

  

33..0077  CCAAUUTTIIOONNSS          

  

    DDoo  nnoott  aaeerraattee  dduurriinngg  mmiixxiinngg..    DDoo  nnoott  mmiixx  oorr  aappppllyy  uunnlleessss  ssuurrffaaccee,,  aaiirr  aanndd  mmaatteerriiaall    

tteemmppeerraattuurreess  aarree  --2200  ttoo  113300°°FF..  LLoowweerr  tteemmppeerraattuurreess  wwiillll  ssllooww  ccuurree  ttiimmee..  DDoo  nnoott  aappppllyy  iiff  wwaatteerr  oorr  iiccee  

iiss  pprreesseenntt..    DDoo  nnoott  ssttoorree  SSeeaall--KKrreettee  PPoollyy--SShheellll  77000000  aatt  tteemmppeerraattuurreess  bbeellooww  4400°°FF..    CCuurree  nneeww  

ccoonnccrreettee  2288  ddaayyss  bbeeffoorree  aapppplliiccaattiioonn..    DDoo  nnoott  aappppllyy  ttoo  ssllaabbss  oonn  ggrraaddee  uunnlleessss  aa  hheeaavvyy,,  uunniinntteerrrruupptteedd  

vvaappoorr  bbaarrrriieerr  hhaass  bbeeeenn  iinnssttaalllleedd  uunnddeerr  tthhee  ssllaabb..    DDoo  nnoott  aappppllyy  SSeeaall--KKrreettee  PPoollyy--SShheellll  77000000  iiff  tthhee  fflloooorr  

iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  mmooiissttuurree  vvaappoorr  ddrriivvee  oorr  HHyyddrroossttaattiicc  pprreessssuurree..      

  

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  

  
0044//22001155    RRWW  


