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Produktbeskrivelse
Murtex Waterproof er vandfortyndbar hydrofoberende imprægneringsmiddel baseret på silan. Anvendes som vandafvisende behandling på mineralske underlag, som puds, beton, porebeton,
kalksandsten,cementfiberplader og teglsten. Murtex Waterproof har
stor indtrængningsevne i porøse og sugende underlag og forhindrer
effektivt indtrængning af regnvand, men tillader diffusion af indefra
kommende fugt.
Behandling
Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv og løse sandkorn. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren,
fast og smittefri bund. Begroninger behandles med Nordsjö Husrens
og afrenses. Revner og huller udbedres med egnet cementspartelmasse Overflader der skal behandles med Murtex Waterproof skal være
intakte og hele uden utætheder, som huller og revner, da der ellers
lokalt, kan forekomme indtrængning af vand..
Blandingsforhold
1 del Murtex Waterproof koncentrat fortyndes med 9 dele vand.
Blandingen påføres vådt i vådt til underlaget er fuldt mættet, med
tryksprøjte og anstryger, eller anstryger alene. Beskyt mod stænk og
afdæk alle overflader der ikke skal behandles.
OBS: Færdigblandet opløsning skal anvendes inden 24 timer.
Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin
eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. Den relative luftfugtighed må
maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

TEKNISKE DATA
Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Silan/silikone kompleks
Rækkeevne: 3-4 m²/liter. - Afhænger af underlagets indsugning og påføringsmetode
Tørretid v. 23°C/50% RF: 16 timer
Overmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max
+25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, Tryksprøjte
Fortynding: Rent vand. (Se blandingsforhold)
Emballage størrelse: 1 liter, koncentrat
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt lukket original emballage.
Holdbarhed: 12 mdr i uåbnet original emballage
MAL kode: (1993): 3-3 (Koncentrat)
MAL kode: (1993): 00-1 (brugsklar blanding)

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For
mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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