TOLLENS

SHAMPOOING FACADE
Biologisch afbreekbare emulsie voor het verwijderen van paraffinedeeltjes en
boenwas
Toepassing
Tollens Shampooing Facade laat toe door een eenvoudige emulgator en
reiniging, alle parafinedeeltjes zorgvuldig te verwijderen
Eigenschappen
Ondanks het volledig afbijtproces toegepast op ondergronden met oude
gevelbekleding blijven steeds kleine parafinedeeltjes aanwezig. Deze resten
veroorzaken een slechte hechting bij het aanbrengen van een nieuwe
gevelbekleding of gevelverf. De deeltjes verschijnen soms door de
gevelbekleding hetgeen een oneffen, onesthetisch aspect teweegbrengt.

VERWERKINGSADVIEZEN

KENMERKEN

20l
Kenmerken
Aspect in de pot

Vloeibaar - kleurloos

Dichtheid

0,91 + 0,05

Vlampunt

In gesloten toestand: > 31°C

Rendement

8-10 m2/l naargelang de ondergrondstructuur

Verpakking

20 l

Houdbaarheid

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

Verwerking
Verdunning

NIET verdunnen!

Voorbereiding van het product

Goed mengen in de pot.

Gereedschap

Kwast, spuitmachine

Reiniging van het gereedschap

Water, onmiddellijk na gebruik

Verwerkingsvoorwaarden

Applicatietemperatuur: > 5°C tot 35°C
Tollens Shampooing Facade op de parafinedeeltjes aanbrengen met de borstel of d.m.v. verstuiving.
Laat het product maximum 10 à 15 minuten inwerken. Daarna grondig reinigen met leidingwater d.m.v.
afborstelen of hogedrukapparatuur totdat de emulsie (melkachtige vloeistof) volledig verwijderd is.

Ondergronden
Omschrijving

Staat en kwaliteit conform DTU 59.1

Voorbereiding
Omschrijving

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

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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