PREVOSIL GB
Tyktflydende
vandafvisende produkt
Trænger godt ind og sikrer facaden i mange år
Kan påføres nyt tørt murværk
Minimerer saltpeter- og kalkudtræk
Til murværk, beton, kalksandsten, mineralsk
mørtel og let porøse natursten

WWW.ARMA-TUBE.DK

PREVOSIL GB
BESKRIVELSE
Cremet, vandbaseret, vandafvisende produkt baseret på siloxaner.
Påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. Kan påføres helt præcist
uden brug af afdækningstape.

ANVENDELSE
Vandafvisende behandling af murværk, beton, kalksandsten, mineralsk
mørtel og let porøse natursten.

TEKNISKE DATA
Vægtfylde (g/cm³):
Tørstofindhold, vægt:

1,02 kg/ltr
12%

TEORETISK FORBRUG
0.1 – 0,3 kg /m²

PRAKTISK RÆKKEEVNE
Det anbefales at udføre en test for at bestemme den enkelte overflades
absorbtionsevne.

BRUGSANVISNING
Overfladen skal være helt fri for støv og fedt. Eventuelle skader og revner
skal udbedres. Sandblæste overflader kan forbehandles, hvis nødvendigt.
Påfør et fuldt lag og vær omhyggelig med at fylde alle porer i overfladen.
Arbejdet skal udføres nedefra og op.
Beskyt vinduer, planter og andre ikke porøse/sugende overflader mod
sprøjtestøv og stænk.
Prevosil Special GB påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte.

ARBEJDSBETINGELSER
Temperatur min.10° C / luftfugtighed max. 100%.
Overfladetemperatur min. 10° C, max 25° C.

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS
Spredevinkel: 40°. Dysestørrelse: 21. Tryk: 65 bar

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD
Vand.

BEMÆRK
Overskydende produkt og tom emballage bortskaffes som kemikalieaffald
i henhold til de kommunale retningslinier.

HOLDBARHED / OPBEVARING
6 måneder i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt
lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.

Datablad udarbejdet: 03.09.2020 / is
Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i
det tekniske datablad.
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