Hydrostop F - Beskrivelse

- Vandafvisende
- Diffusionsåben
- Silan / Siloxan

- Mal-kode 2-1
- Farveløs
- Til Mursten, Beton, m.m.
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Produktbeskri velse:

Vand afvisende produkt baseret på siloxan polymer.

Anvende ls e:

Vand afvisende behandling af porøse/sugende underlag
(mursten, beton, cement m.m.). Til udendørs brug.

Eg en skab er:

Vand afvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs ændr er ikke underlagets farve – kan påføres nyudført murerarbejde.

Tekniske data

Januar 2004

U dseen de:
E mballages tørrels e:
T ørs tofin dho ld:

Fa rveløs
1 – 5 – 20 l iter
(AST M, D1644 /a), min. 5%

V æ gtfylde:
G enbe ha ndl ing:

(AST M, D1475 , 20 °C), ca. 0,8 g/cm ;
Med samme produkt: anbefales det inden for 15 minutter

F lamme punk t:

> 21 °C, brænd bar (efter DIN 53213)

F orbrug:

ca. 4 m ²/l afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne

V OC -indhol d:
Mal-kode:

max. 790 g/l afhængig af underlage
2-1

Hydrostop F - 07

- Teknisk Datablad

A rbejdsb etin gelser:
Forty nding:
Specielle bemærkninger:
Hvidteko st:

S prøjteanlæ g:
Unde rla g:

Tørvejr, udendørs vægge skal være så tørre som muligt
Bruges ufortynde t.
Ikke porøs e/su gende overflad er (glas, kobbervitriol, glasere de mursten…) skal
beskyttes imod sprøjtestøv og stænk fra AC Hydrostop
Påføres ufort yndet indtil mætning (= vådt udseende i lø bet af få sekunder) , det
tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal imprægnering.
Kan sprøjtes med håndtryksfødeanlæ g
Rens og børst udvendige vægge, som er tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker
skal først fuges.

Supplerende oplysninger
T rans portk ode r:
La grings bes tandighe d:
An s var:

ADR-klassificering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263 p.3372, klasse 3.3
Mindst 24 må neder, foruds at at produktet o pbevar es i tæt lukket orig inalemballage
på et køligt, tørt og frostfrit sted.
De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at
finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da
forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger
kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst
reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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02 - Facade- og Betonbeskyttelse

Brugsvejledning

