PARAFUGE FACADE & ROOF

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•
•
•

Silaan-/siloxaanmengsel, opgelost in een aromaatvrij en reukloos organisch solvent
Reageert met de luchtvochtigheid of met het nog aanwezige vocht in de ondergrond
Door deze reactie ontstaat een stabiel onoplosbaar eindproduct, dat zich als een
siliconenharsnetwerk afzet op de poriënwanden.
De ondergrond verkrijgt hierdoor een permanent waterafstotend effect met behoud
van de waterdampdoorlatendheid
Beschermt de ondergrond tegen vorstschade en groenaanslag

•
•

TOEPASSINGEN
•

Speciaal ontwikkeld voor het waterafstotend maken van gevelstenen, bakstenen,
beton, pleisterwerk, poreuze dakbedekkingen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Uitzicht

Transparant

Gewichts % vaste stof

9%

Densiteit

0,80 g/cm³

Verbruik

1 - 1.5 l/m².

Afpareleffect

Na 4 - 5 uur zichtbaar

Vlampunt

63°C

Verwerkingstemperatuur

+10°C - +30°C

Houdbaarheid, in gesloten verpakking en vorstvrije omgeving. Temperaturen > +30°C moeten vermeden worden.
Verpakking beschermen tegen direct zonlicht.

12 maanden

VERPAKKING
12 flessen van 1 l/doos - 32 dozen/pallet (384 flessen/pallet)
Bidon van 5 l - 120 bidons/pallet
Bidon van 25 l - 26 bidons/pallet

VERWERKING
Voorbereiding
Parafuge Facade & Roof mag enkel worden aangebracht op een zuivere, droge tot lichtvochtige ondergrond. De ondergrond moet eerst worden gereinigd met water onder hoge druk, door zandstralen of chemische behandeling. De eventueel
beschadigde ondergrond moet worden hersteld met een aangepaste mortel. Scheuren of barsten met een breedte groter
dan 0,15 mm moeten worden opgevuld.
Aanbrengen
• Aanbrengen bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C met een lagedrukpistool en rol of borstel. Indien mogelijk zoveel
mogelijk werken in de schaduw om een te snel opdrogen van het product te vermijden.
• Bij het aanbrengen moet men ervoor zorgen dat er steeds een vloeistofgordijn over het oppervlak vloeit zodat et oppervlak volledig verzadigd wordt.
• De behandeling bovenaan beginnen op een strook van 40 cm in een heen- en weergaande beweging.
• OPGELET: De niet te behandelen oppervlakken moeten afgeschermd worden tijdens de behandeling.
Reinigen: Materiaal met white spirit.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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