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Murtex
Water Proof

Produktbeskrivning
Murtex Waterproofär en hydrofoberande impregneringsvätska i
koncentrat avsedd för vattenavvisande behandling på
mineraliska underlag som puts, betong, tegel mm. Murtex
Waterproof hindrar effektivt regnvatten att tränga in kapillärt i
underlaget och ger på så vis en såväl vatten- som
smutsavvisande impregnering. Samtidigt tillåts inifrån kommande
fukt att tränga ut
Behandling
Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande
föroreningar. Murtex Waterproof späds 1:9 med vatten.
Blandningen läggs på flödigt till full mättnad vått i vått och torkas
över natten för vidare behandling. Måla aldrig under +5°C eller
vid en hög relativ fuktighet (>80%). Bruklösningen skall
användas inom 24 timmar efter blandning.

Teknisk data
Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Silan/Siloxan
Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning:Vatten
Verktyg:Pensel,Roller, Spruta
Färgåtgång:2-4m2/lit
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från
verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter målning. Flytande
färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i
avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även
information på Säkerhetsdatabladet.
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