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ProCover SB
PRODUKTBESKRIVELSE

Solventbaseret imprægnering (hydrofoberingsmiddel). Alkali-resistent fluorineret silan-siloxane
polymer, der trænger godt ind i substratet. Meget velegnet til "tætte" overflader. ProCover SB danner
en vandskyende og fedtafvisende overflade, der forhindrer kapillær indtrængning af regn og
beskytter mod fedtstoffer, som f.eks. madolie.

EGENSKABER

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Høj vandperleeffekt
Fedtafvisende
Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem
Mindsker saltudtrækning til overfladen
Danner ikke film
Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger
Forhindrer frostskader

ANVENDELSESOMRÅDE

▪
▪
▪
▪
▪

Facader
Gulve i lagerhaller
Tagbelægninger af fibercement, beton, tegl
Fliser
Andre materialer af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit
og mineralsk puds

TEKNISKE DATA

Sammensætning
Emballagestørrelse
Rækkeevne
Densitet
Penetrationsdybde
Kulør

Rækkeevne

Anbefalet mængde til tag, facader og fliser
Produkt
ProCover SB

Fluorineret silan-siloxane polymer
5 l, 25 l
4 - 8 m2/l
0,8 kg/l
2 - 18 mm afhængig af substrat
Farveløs

Teoretisk rækkeevne
2

5 m /l

Våd
200 µm

Den praktiske rækkeevne afhænger af materialets porøsitet

Tørretid

Våd lagtykkelse 200 µm

20° C / 65 % RH

Berøringstør

~1 - 2 timer

Tør

4 – 6 timer

Gennemhærdet

~6 dage

Tørretider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation

Opbevaring

Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn
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PÅFØRINGSDETALJER
Forbehandling/rengøring

Rengør overfladerne for snavs, støv og salte. Overfladen afrenses med Iso A-Clean i henhold til
vejledningen.
Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en god indtrængning.
Overfladen påføres ProCover SB til mætningspunktet ved at sprøjte "vådt i vådt".
Opløsningen skal anvendes i 1 - 2 ”lag” for at opnå det bedste resultat.
Anvendelsen af produktet i nærvær af stærk vind eller regn skal undgås, da det kan give pletter eller
skjolder.
En overflade, der allerede er behandlet med et vandafvisende produkt, vil ikke tillade indtrængningen
af andre imprægneringsmidler (hydrofoberingsmidler).
Væske, der ikke absorberes, kan forårsage pletter på overfladen - disse er meget vanskelige at fjerne.
Alle eventuelle stænk skal tørres af vinduer med det samme. Det anbefales at afdække vinduer, før
man anvender ProCover SB. Nye pudsede eller vandskurede overflader skal være afhærdede og tørre
inden påføring.

Påføringsbetingelser

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte.
Ved anvendelse af pensel eller rulle er applikationen mere vanskelig på grund af den lave viskositet.
Ved anvendelse af sprøjte påføres med lavt tryk. Juster trykket, således der ikke sker en forstøvning.
Anvend altid åndedrætsværn for at undgå indånding af aerosoler.
Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Omrøring

Skal ikke omrøres/omrystes

Fortynding

Må ikke fortyndes – bruges som den er

Rengøring af
arbejdsredskaber

Værktøj rengøres med lugtfri petroleum

MILJØ

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den
kommunale genbrugsstation efter de gældende regler.
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 0-3

Ovennævnte informationer er vejledende og kan ikke anses for hverken udtømmende eller komplette. Informationerne er baseret på laboratorietests samt praktisk erfaring med
produkterne. Vi forbeholder os retten til at ændre i oplysningerne uden varsel. Produktkvaliteten er sikret af Tikkurilas kvalitetssystemer, der er baseret på kravene i ISO 9001 og
ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de forhold, som produktet anvendes under eller de mange andre faktorer, der kan have indflydelse på brug af produktet. Produktet
er beregnet til professionel brug og bør kun bruges af professionelle med den nødvendige viden om og ekspertise i den korrekte brug af produktet. Vi fralægger os ansvaret for
skader, der er opstået ved brug af produktet, hvor Tikkurilas anvisninger ikke er fulgt, herunder f.eks. krav til opbevaring, overflade og vejrforhold, eller hvor produktet er anvendt
til ikke egnede formål. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil vi ikke påtage os ansvaret for de forhold, under hvilke produktet bruges eller for brugen af produktet. I
tilfælde af, at du vil bruge produktet til andre formål end det der anbefales i dette datablad, uden først at have fået vores skriftlige bekræftelse på, at produktet kan bruges til dette,
sker denne brug for egen risiko.
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