Murtex
Waterproof

Produktbeskrivelse
Murtex Waterproof er et brugsklart, hydrofobisk imprægneringsmiddel, der anvendes til behandling af lodrette mineralske
underlag, som puds, beton, porebeton, kalksandsten, teglmursten, fibercement, m.fl.
Murtex Waterproof trænger dybt ind i porøse sugende underlag
og forhindrer effektivt regnvand at trænge kapillært ind i
underlaget, men tillader diffusion af indefra kommende fugt.
Behandlingen gør overfladen meget fugt-og vandafvisende og
reducerer smuds, saltudtræk, frostskader og begroningsvækst
som alger og mos, på overfladen.
Forbehandling
Overfladen skal være ren, tør og fast, samt være fri for støbeslam,
revner, huller, støv og løse sandkorn. Dårligt afbundne eller
smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri
bund. Tilsmudsede overflader rengøres med Nordsjö Original
Grundrens.. Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og
afrenses. Revner og huller udbedres.
Overflader der skal behandles med Murtex Waterproof skal være
intakte og hele, uden utætheder, som revner og huller, da der
ellers lokalt kan forekomme indtrængning af vand.
Påføring
Indholdet i dunken omrystes grundigt inden brug.
Til mindre overflader kan der anvendes pensel eller rulle.
Til større overflader anbefales påføring med lavtrykssprøjte.
Kombinér evt. lavtrykssprøjte eller rullepåføring
med efterstrygning med pensel.
Ved sprøjtning: Anvend lavt tryk for at undgå sprøjtetåge og hold
en kort afstand på ca.10 cm til underlaget.
Nordsjö Murtex Waterproof påføres vådt-i-vådt, nedefra og op,
indtil overfladen er fuldt mættet og det begynder at løbe.
Moderat til kraftig sugende underlag:
Påfør mindst to til tre gange med 30 minuters interval, for fuld
mætning af underlaget.
Let sugende underlag:
Ved mindre sugende overflader, som f.eks. tæt beton. kan det i
mange tilfælde være tilstrækkeligt med en enkelt behandling.
Test: Det anbefales først at udføre en test af underlagets
indsugning, fx på et mindre synligt område, inden den fulde
behandling udføres. Testen vil kunne give vejledning om antal
nødvendige behandlinger på det gældende underlag.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Silan/Siloxan
Udseende: Hvidlig i dunk / klar farveløs i tør
tilstand
Rækkeevne: (Vejledende):
Beton (Porøs): Ca 1 m²/liter.
Beton (Prefabr.): 2,5-6,5 m²/liter.
Letbeton: Ca 1 m²/liter.
Murtegl: 1-2 m²/liter.
Rækkeevnen/forbruget afhænger af underlagets
porøsitet (indsugning) og påføringsmetode
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1-2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, lavttryksprøjte
Fortynding: Vand. Er brugsklar og skal ikke
fortyndes
Emballage: 10 Liter
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe / penselrens
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode (1993): 00-1
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Vigtigt: Beskyt og afdæk alle tilstødende overflader som fx
glas, vinduer, døre, nedløbsrør, m.fl., der ikke skal behandles,
imod sprøjtestænk og spild, da produktet er vanskeligt at fjerne
når det er tørt. Spild og stænk bør straks fjernes
ved afskylning med rigeligt vand.
Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00
Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end
det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne
formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om
produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet.
Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter
udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik
om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker
tilhørerende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.
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Påfør ikke produktet:
- i direkte sol eller på solopvarmede overflader.
- i blæsevejr.
- ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter
påføringen.
- ved lave temperaturer under +10° C. i luft og underlag.
- ved høje temperaturer over +25° C. i luft og underlag.
- hvis luftfugtigheden er højere end 80% RF under påføring og i
produktets tørretidsperiode.
Bemærk:
Det anbefales kun at påføre midlet i vindstille vejr, for at undgå
vinddrift spredning til omgivelserne.
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 for kemisk affald. - Ved slibning af
behandlede overflader, samt fjernelse af materiale 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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