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Murtex
Waterproof

Produktbeskrivning
Nordsjö Murtex Waterproof är en färdigblandad hydrofoberande
impregneringsvätska avsedd för vattenavvisande behandling på
vertikala obehandlade mineraliska underlag som puts, betong
och tegel där man vill bevara underlagets naturliga utseende.
Nordsjö Murtex Waterproof hindrar effektivt regnvatten att tränga
in kapillärt i underlaget och ger på så vis en såväl vatten- som
smutsavvisande impregnering.
Samtidigt tillåts fukt från underlaget att komma ut.
Nordsjö Murtex Waterproof förhindrar påväxt av alger, lava och
mögel då de har svårare att få fäste på underlaget.
Nordsjö Murtex Waterproof förhindrar frostsprängningar.
Förbehandling
Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande
föroreningar.
Tvätta bort Mögel, lavar och alger med avsett tvättmedel.
Reparera skador, sprickor och andra defekter med lämpligt
material.
Täck och skydda glas, fönster, dörrar, metall- och plastytor
eftersom produkten är mycket svår att avlägsna då den har
torkat.
Skölj omedelbart med rikligt med vatten på de områden som
råkat utsättas för Nordsjö Murtex Waterproof.
Applicering
Skaka dunken väl före användning. Över stora områden
rekommenderas lågtrycksspruta, kan även appliceras med
pensel eller roller.
Kombinera lågtrycksspruta/roller och efterstryk med pensel för
att undvika rinningar.
Håll sprutmunstycket rakt och ca 10 cm från underlaget.
Applicera Nordsjö Murtex Waterproof flödigt vått-i- vått, nedifrån
och uppåt, tills underlaget är mättat.
Åtgången varierar beroende på underlagets sugande förmåga.
För mycket porösa underlag, applicera två till tre skikt med 30
minuters mellanrum, för att mätta underlaget. Mindre
absorberande, täta ytor, till exempel betong kan bara behöva
behandlas en gång.
Undvik att applicera Nordsjö Murtex Waterproof i direkt solljus,
risk för regn och under blåsiga förhållanden.

Teknisk data
Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Silan/Siloxan
Utseende: Vitt/mjölkig i dunk och klar/transparent
som torr
Torktid 23°C 50% RF: 1 - 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: Max 85%RF
Förtunning:Vatten
Verktyg:Pensel,Roller, Lågtrycksspruta
Åtgång:
(Porös) betong Ca 1m2/L
(Prefab) betong 2,5-6,5m2/L
Lättbetong Ca 1m2/L
Tegel 1-2 m2/LF
Förpackning: 10 liter

Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna överskott
från verktyget innan rengöring. Använda verktyg
rengöres omgående efter behandling. Flytande
rester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet
utan lämnas till miljöstation. Se även information
på Säkerhetsdatabladet.
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