PRODUCT DATA

SECCO SUPER

OMSCHRIJVING
Hydrofobeermiddel op basis van polysiloxanen.
SPECIFIEKE KENMERKEN
Waterafstotend - waterdampdoorlaatbaar (ademend) - kleurloos - brengt geen kleurverandering van de ondergrond met zich mee - mag op recent droog metselwerk aangebracht worden.
AANBEVOLEN TOEPASSING
Het waterafstotend behandelen van poreuze muren (baksteen, beton, cement, etc.).
TECHNISCHE GEGEVENS
Uiterlijk:
Transparant
Kleur:
Kleurloos
Massa:
± 0,8 g/cm³
Vaste stof gehalte:
In volume: ± 5%
In gewicht: ± 5%
Vlampunt:
> 39°C
VOC-gehalte:
Max. 790 g/l
Rendement
Theoretisch:
Praktisch:

1 - 4 m²/l
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond
en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De zo droog mogelijke buitenmuren vooraf reinigen en ontstoffen met een borstel. Barsten en
spleten moeten vooraf opgestopt worden.
VERDUNNING EN APPLICATIE
Kwast:
Onverdund aanbrengen tot verzadiging (= gedurende enkele seconden een
nat uitzicht); bij voorkeur een tweede laag aanbrengen binnen de 15 minuten
om een betere impregnatie te bekomen.
Roller:

Onverdund aanbrengen met langharige wollen rol.

Luchtspuit:

Kan met handdrukpomp verspoten worden.

Reinigen:

White spirit.

APPLICATIE CONDITIES
Droog weer, op zo droog mogelijke buitenmuren.
OPMERKINGEN
• Niet-poreuze oppervlakken (glas, aluminium, blauwe steen, geverniste baksteen, etc.)
zorgvuldig van de spuitnevel of spatten Secco afschermen.
• Secco Super alleen aanbrengen op een niet-geschilderde steenachtige of cementhoudende ondergrond. De ondergrond moet poreus zijn.
• Kan overschilderd worden met Murfill of Paracem.
VEILIGHEID
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.
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OPSLAGSTABILITEIT
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge,
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.
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