WE 5

p 1/2

11.01.06

RD-HYDROFUGE
Hydrofuge

PRODUCTPROFIEL
OMSCHRIJVING :

Solventgedragen, ééncomponentige oplossing van siloxaanpolymeren voor een
vochtwerende bescherming van buitenmuren en gevels.

KENMERKEN :

Biedt bescherming tegen indringend vocht – De ondergrond blijft ademend –
Verandert het aspect van de ondergrond bijna niet – Zeer goede
buitenbestendigheid

ONDERGRONDEN : Bakstenen, beton en andere poreuze, minerale ondergronden
SYSTEEM :

Weinig poreuze ondergronden : 1 laag is voldoende
Zeen poreuze ondergronden : 2 lagen, nat in nat aanbrengen

VERWERKINGSGEGEVENS
VOORBEREIDING
ONDERGROND :

De ondergrond dient droog, ontvet en ontstoft te zijn.
De niet te behandelen delen, zoals glas en natuursteen, worden
afgeschermd tegen spatten.

VERWERKINGSCONDITIES :

Buiten: bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 90%

APPLICATIEMIDDELEN

Borstel of gespoten met handdrukapparatuur

VERDUNNING :

Niet verdunnen

REINIGING :

White-spirit

VERBRUIK :

Ongeveer 4 m² per liter

BIJZONDERHEDEN :

Goed mengen voor gebruik.
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TECHNISCHE GEGEVENS
UITZICHT :

Lichte kleurwijziging bij bepaalde materialen mogelijk

KLEUREN :

Kleurloos

DENSITEIT

Ongeveer 0.8

VASTE STOF:

Gewicht : minimum 5 %

VOS GEHALTE::

Max: 760 g/L

VLAMPUNT :

> 21 °C

VISCOSITEIT :

15 sec. (Ford 4 – 23 °C)

DROOGTIJD :

Stofdroog : 1 uur
Overschilderbaar : nat in nat

VERPAKKING :

1 L – 5 L – 20 L

BEWARING :

12 maanden, indien verwijderd van elke warmtebron

VEILIGHEIDSGEGEVENS
R 10

Ontvlambaar

R 66

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S 02

Buiten bereik van kinderen bewaren

S 23

Damp/spuitnevel niet inademen

S 46

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S 51

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen
slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie
worden afgeleid.
Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.
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