Gevels

Afwerking

Technische fiche

HYDROPHOB SB
Synthetisch, kleurloos impregneermiddel, waterafwijzend

Synthetisch, kleurloos impregneermiddel voor waterafwijzende toepassingen op alle minerale
ondergronden op basis van silicoonhars in oplossing
Toepassing
Gevels: hydrofoberende behandeling van bakstenen, cementering, enz.
Eigenschappen
Waterafwijzend.
Diepe inwerking.
Droogt volkomen kleurloos op.
Het optisch effect van de ondergrond blijft ongewijzigd.
Poriën en capillairen blijven open.
Waterdampdoorlaatbaar.
Technische data
Dichtheid

Ca. 0,79 kg/l

Bindmiddel

Silicoonhars in oplossing

Pigmentatie

Nvt

Glans

Mat.

Kleur

Transparant

Verpakkingen

10 l

Opslag

In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats

Vaste stofgehalte

In volume ca 4 %; in gewicht ca 6 %

Verwerkingsdata
Verwerking

Borstel en sproeier – onverdund verwerken
Geen borstels met pvc-haren gebruiken.

Verwerkingsomstandigheden

Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de
verwerking.
Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.

Theoretisch rendement

0,300 à 1,000 l/m² afhankelijk van de ondergrond

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Regenbestendig na 1 uur
Doordroog na ca 2-3 dagen

Reiniging van de gereedschappen

Onmiddellijk met Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

Veiligheidsinformatie
Vlampunt

> 23°C DIN 53213

Transportcode

RID/ADR kl 3 3.1 C

R en S zinnen

R 10
R 65
R 66
R 67
S2
S 16
S 23
S 24/25
S 38
S 46
S 51
S 62

Algemeen

Ontvlambaar.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.
Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen.

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke
stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik
geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw
Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden
aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de
omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Kleurafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door verschillende ondergrondstructuren,
glansgraden, toepassing en lichtinvloeden. De zuigkracht van de ondergrond, de
drogingswijze en de weersinvloeden tijdens de verwerking kunnen tot kleine afwijkingen
leiden. Dit is geen reden tot klacht.
Voorbereiding van de ondergrond

Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

Systeem

Aanbrengen van 2 tot 3 gelijkmatige lagen.
Nat-in-nat te verwerken tot volledige verzadiging van de ondergrond.
Van onder naar boven te verwerken.

Bijzondere opmerkingen

Raadpleeg onze technische dienst voor speciale gevelproblemen.
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De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van
de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter
geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.
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