TOLLENS

HYDROFUGE
INCOLORE
Synthetisch, kleurloos product op basis van polysiloxaanharsen
Toepassing
Ongeschilderde oppervlakken waterafstotend maken.
Eveneens geschikt voor het waterafstotend maken van ondergronden in
beton, decoratieve pleisters, (bak)stenen.
Eigenschappen
Doeltreffend tegen het indringen van water veroorzaakt door regenslag op
buitenmuren.
Behoudt het originele aspect van de te behandelen ondergrond.
Bescherming tegen vervuiling.
Lange duurzaamheid.
Mogelijkheid tot overschilderen zonder vooreerst de behandelde ondergrond
af te bijten.
Classificatie
AFNOR NF T 36-005 : Familie I - Classe 10c Conform norm P 84-403 :
Classe D1

RWERKINGSADVIEZEN

KENMERKEN

5l

20l

Kenmerken
Aspect in de pot

Kleurloze vloeistof

Dichtheid

0,79 kg/l

Vlampunt

38°C

Aspect van de verffilm

Niet-filmvormend product, behoudt het originele aspect van de ondergrond

Rendement (volgens norm NF T 30073)

2 à 8 m2/l, afhankelijk van de aard en de poreusheid van de
ondergrond (plaats vooreerst een proefvlak !)

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Overschilderbaar: 24 uur
Het product is reeds doeltreffend 5 à 6 uur na applicatie

Kleuren

Kleurloos

Verpakking

5L en 25L

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking
Verdunning

Gebruiksklaar

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens te gebruiken

Gereedschap

Borstel, anti-druprol, vernevelaar

Reiniging van het gereedschap

White Spirit

Verwerkingsvoorwaarden

Conform DTU 59.1

VERWERK

Het hydrofoberen zal niet optimaal zijn bij aanwezigheid van diepgaande haarscheurtjes, scheurtjes in
de ondergrond of voegwerk in slechte staat.
Plaats een proefvlak indien ondergrond bestaat uit een reparatiemortel

Ondergronden
Omschrijving

Staat en kwaliteit conform DTU 59.1

Onbehandeld

Poreuze ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen en allerlei niet geschilderd metselwerk.

Behandeld

Andere ondergronden, Tollens Coatings raad-plegen.

Probleemondergronden

Tollens Hydrofuge niet aanbrengen op nieuwe beton en op pas bepleisterde ondergronden of behandeld
met een nieuwe crepi. Het is noodzakelijk om een droogperiode van tenminste 28 dagen te voorzien ! *
Pleisterwerk en producten op basis van plaaster, met name voegen. * Organische verfproducten en
muurbekledingen. * Hout * Metaal * Bevat geen anti-graffiti beschermend middel * Is niet geschikt voor
vloeren

Voorbereiding
Omschrijving

Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:

Onbehandelde ondergronden

De ondergrond vooreerst behandelen met een schimmelwerend product

Behandelde ondergronden

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We
kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit
productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product
aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een
recentere versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen
ervan.
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