HYDROREP ECO

VANNAVSTØTENDE OG FUKTTRANSPORTERENDE

UPOLERT NATURSTEIN
OG AGGLOMERAT
SEMENT
TERRAKOTTA
SYNLIG TEGLSTEIN
KLINKER
MURPUSS

HVA BRUKES DET TIL
Vannavstøtende med naturlig effekt.
Trenger inn i dybden og gjør at materialet
bevarer sine pusteegenskaper.
Hindrer alge-, mugg- og lavdannelse.
Beskytter mot luftforurensninger.
KUN TIL PROFESJONELT BRUK:
Sprayes på vertikale flater (luftfri
spray). Spray til flaten er mettet.
Bruk egnet verneutstyr som anvist i
sikkerhetsdatabladet.

BRUKSMÅTE

FORDELER
Antigrobeskyttelse sertifisert med tester
utført i samsvar med metoden NS EN
ISO 846:1999.
Ideelt til beskyttelse av utvendige
vegger.
Motstandsdyktig mot UV-stråler.
Endrer ikke frostbestandigheten til
terrakottaen.
Hindrer saltutslag.
Kan påføres flater med restfuktighet:
utføres på meget kort tid.
Behandlingen gjør at materialet bevarer
over 90 % av sine pusteegenskaper.

DEKKEVNE
Forbruk 1 liter:

Pakningsstørrelser

1-liters beholdere i kartonger á 12 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.
ADVARSLER
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Må ikke kastes i naturen etter bruk.
• For å kunne behandle et utendørs gulv må det være lagt
på en fagmessig måte og oppfylle alle gjeldende krav
til riktig helling, riktig fremstilling av ekspansjonsfugene,
perfekt isolering av bakken og påvist frostbestandighet av
materialet. Produktet beskytter ikke marmor og kalkholdig
naturstein mot syreangrep.

Terrakotta, synlig teglstein, klinker, naturstein, murpuss
Sement

10/20 m2
8-10 m2

"Veiledende dekkevne pr. strøk."
MERKING
Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger
ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til
gjeldende bestemmelser.
SIKKERHETSDATABLAD TILGJENGELIG KUN PÅ
FORESPØRSEL.

Ingen fortynning: klar til bruk.
Påføring:
Produktet påføres tørr og ren overflate med pensel til
flaten er mettet. Tørk av eventuelle rester med en ren
klut før produktet har tørket helt.
Overflaten er tørr etter bare 4 timer.
KUN TIL PROFESJONELT BRUK:
Sprayes på vertikale flater (luftfri spray). Spray til
flaten er mettet. Bruk egnet verneutstyr som anvist i
sikkerhetsdatabladet.

Advarsel:
Test produktet på et lite område for å se om det
oppstår fargeforandringer.
Unngå at produkt som ikke er absorbert, blir liggende
å tørke. Avbryt behandlingen og dekk til hele flaten
hvis det begynner å regne mens du arbeider. Benytt
ikke produktet utendørs hvis det er meldt regn.
Gjenstridige produktrester kan eventuelt fjernes
med FILAPS87 fortynnet 1:10 og hvit pad, selv om
produktet har tørket. Unngå å påføre produktet
dersom det er kondens på overflaten, eller i direkte
sollys. Produktet er effektivt 24 timer etter påføring.
Full beskyttelse oppnås etter 10 dager.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Utseende: Væske
Farge: Melkehvit
Lukt: typisk harpiks
Tetthet: 0,992 kg/L
pH: 7
Informasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske
kunnskaper, og underbygges av kontinuerlig
forskning og laboratoriekontroller. Det finnes
allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke. De
gitte anbefalingene krever derfor stadig egne
undersøkelser, tester og kontroller.
Fila påtar seg intet ansvar ved feil bruk.

TEMPERATUR
Lagringstemperatur: Mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på
mellom 10 og 30 °C.
SAMMENSETNING
Blanding av siloksanemulsjoner oppløst i vann.
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