Műszaki adatlap

PS-20
Szilikon bázisú impregnálószer
Leírás

Felhasználási javaslat

A PS-20 egy átlátszó, használatra kész,
szilikon bázisú, oldószerrel dúsított oldat, mely
alkalmas
szervetlen
alapfelületek
vízszigetelővé tételéhez.

1. Alapfelület előkészítése
Azoknak a felületeknek, melyeken a PS-20-at
használjuk, tisztának, száraznak és nyitott
pórusúnak kell lenniük. Az alapfelülettel
határos felületeket, például ablak, festett
részek, oldószerre érzékeny anyagok, mint pl.
polisztirén,
szigetelőanyagok
vagy
ragasztószerek, aszfalt, az alkalmazás alatt
védenünk kell.









Kiváló vízlepergető hatást és hosszú időre
védelmet biztosít.
Páraáteresztő, ezáltal a létesítményt
levegőzteti.
Nem alakít ki bőrösödést a felszínen és
nem változtatja meg a küllemét.
Megvédi
a
felszínt
a
sófoltok
kialakulásától, illetve a koszosodás vagy
fagy okozta foltoktól, azáltal, hogy
megakadályozza az esővíz és a kosz
beszívódását.
Alkalmas erősen alkáli alapfelületekhez.
Alkalmazás után azonnali hatás.

2. Felvitel
A PS-20-at ecsettel, hengerrel vagy spray-vel
vigyük fel. Általában egy vagy két réteget elég
felvinnünk. A második réteget azonban csak
az első teljes megszáradása után vigyük fel. A
vízzárás erősebb azon a rétegeken, ahol picit
ferde az alapfelület és nincs állóvíz.

Alkalmazási területek
A PS-20 számtalan felületen alkalmazható
(természetes vagy szintetikus kő, festetlen
vakolaton,
téglafalon,
dísztéglákon,
cseréptetőn, csempén, betonon, stb.), ezek
esővíz
elleni
védelmére.
Ugyancsak
alkalmasak a csempe fugák vízzáróvá
tételére.

Anyagszükséglet
az
0,2-0,4
lit/m2,
felszívóképességétől függően.
Csomagolás
1, 3 és 20 literes fém vödrökben vásárolható.
Tárolás

Műszaki adatok
Szín:

átlátszó

Sűrűség:

0,79 kg/lit

alapfelület

Bontatlan
csomagolásban
18
hónapig
felhasználható, fagymentes környezetben.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

