
BESKRIVELSEBESKRIVELSE Vanntynnet impregneringsmiddel

BRUKSOMRÅDERBRUKSOMRÅDER Typiske bruksområder er hus, næringsbygg, industri, lager, etc. fasader, takstein og belegning.
For de fleste mineralmaterialer, som murstein, kalsiumsilikatstein, luftbetong, betong, eksponert
tilslagsbetong, samt gips og mineralpaneler.

PRODUKT-PRODUKT-
EGENSKAPEREGENSKAPER

HydroBlock WB er et transparent vanntynnet impregneringsmiddel som trenger godt inn i
materialet og reagerer kjemisk med underlaget. Meget egnet for "tette" mineraloverflater. Det
skaper en vannavstøtende overflate som forhindrer kapillær inntrengning av regn og vannsprut i
overflatestrukturen.Tillater vanndamp fra innsiden av materialet å passere gjennom. Reduserer
forkomsten av salter som beveger seg mot overflaten av objektet. Produktet danner ikke film.
Reduserer veksten av alger, grønn misfarging og forhindrer frostsprengning.
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Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter
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brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

FargerFarger Transparent

Størrelser på spannStørrelser på spann 5 l, 25 l, 1000 l

PåføringsmetodePåføringsmetode Pensel, rull eller airless-sprøyte. Når du bruker en pensel eller rulle, er påføringen
vanskeligere på grunn av den lave viskositeten.
Ved bruk av spray, påfører du 0,5–1 bar. Juster trykket for å minimere oppløsningen.

TorktidTorktid Tørketid for vår sjiktykkelse på 200 µm 20° C / 65% RF: Klebefri etter ca 0,5-1 time.
Overmalbar etter ca 6 timer. Gjennomherdet etter ca. 6 dager. Tørketiden avhenger
av mengde, temperatur, relativ fuktighet og ventilasjon.

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) 0,95–1 kg/L ISO 2811.

LagringLagring Tåler ikke frost. Bør ikke oppbevares i temperaturer over +30 °C. Beskyttes mot
frost.
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BRUKSANVISNINGERBRUKSANVISNINGER

PåføringsforholdPåføringsforhold
Temperaturen må være mellom 8-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RH.

Fukt overflaten med HydroBlock WB til metningspunkt ved å bruke en våt-i-våt-metode.
HydroBlock WB må påføres i 1-2 lag for å oppnå de beste resultatene.

Unngå å påføre produktet i sterk vind eller regn, da det kan forårsake merker eller flekker.
Impregneringsmidler (hydrofobe løsningsmidler) kan ikke trenge gjennom en overflate som allerede er behandlet med et
vannavstøtende produkt.
Væske som ikke absorberes kan forårsake flekker på overflaten. Disse flekkene er veldig vanskelige å fjerne.
Eventuelle søl på vinduer, må tørkes av vinduet umiddelbart. Dekk til alle vinduer før du bruker HydroBlock SB.
Nygipsede eller nypussede vegger må være helt herdede og tørre før HydroBlock SB påføres.

Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.

Rengjøring av utstyrRengjøring av utstyr
Rengjør verktøyene med vann og vaskemiddel direkte etter bruk.

Helse- og sikkerhetsmerkingHelse- og sikkerhetsmerking
Bruk vernehansker. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Inneholder N-(3-(trimetoksysilyl)propyl)etylendiamin.
Kan gi en allergisk reaksjon.
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