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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

ANVENDELSESOMRÅDE
• Vandafvisende med neutral effekt.
• Virker i dybden, og bevarer åndbarheden.
• Forhindrer vækst af alger og mug.
• Beskytter mod nedbrydning forårsaget af atmosfæriske påvirkninger.

FORDELENE
• Antivegetativ barriere certificeret af tests udført i henhold til UNI EN ISO 

846:1999.
• Ideel til beskyttelse af ydermure.
• Modstandsdygtig over for UV-stråler.
• Påvirker ikke terracottaens frostsikkerhed.
• Hindrer saltudslag.
• Det kan også anvendes på overflader med restfugt, hvorfor arbejdstiden 

reduceres drastisk.
• Behandlingen holder materialets åndbarhedsniveau på over 90 %.

BRUG
Skal ikke fortyndes: klart til brug. 
Påføring: Påfør produktet på en tør og ren overflade, og gennemvæd, indtil der ikke 
kan absorberes mere, med en pensel eller et andet redskab. Før produktet tørrer 
(ca. 10-15 minutter), skal du fjerne eventuelt overskydende materiale med en ren 
klud. Overfladen kan betrædes efter 4 timer Den vandafvisende beskyttelse er aktiv 
efter 24 timer. 

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG: På lodrette overflader anbefales det at sprøjte det 
på (airless-system). Påfør, indtil der ikke kan absorberes mere produkt, og anvend 
passende værnemidler, som anvist i sikkerhedsdatabladet. 

Advarsel:
Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.
Undgå, at der efterlades overskydende produkt, som ikke er absorberet.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn. Eventuelle vedholdende 
produktrester kan også fjernes med tørt produkt med FASEZERO fortyndet 1:10 
og hvid skive.
Undgå påføring ved tilstedeværelse af overfladekondens eller i direkte sollys.
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ADVARSLER
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Undgå udledning i miljøet efter brug.
• For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksm-

æssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af 
hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, 
bekræftet frostbestandighed af materialet. Produktet beskytter ikke marmor og 
kalksten mod syreangreb.

Pakker
1 liter: kasse med 12 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

RÆKKEEVNE
VEJLEDENDE RÆKKEEVNE (1 liter):

Terracotta, facademursten, klinker, 
sten, spartelmasse

10/20 m²

Cement 8/-10 m²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

MILJØVENLIG 
VANDAFVISENDE 

BESKYTTELSE

STEN OG MAT MARMORSPLIT, BETON OG 
MARRAKESH, TERRACOTTA, FACADEMURSTEN, 
KLINKER, SPARTELMASSE, TUFO

HYDROREP ECOHYDROREP ECO

Certificeret antibegroningsmiddel i henhold til standarden  
UNI EN ISO 846: 1999. Formuleringen begrænser forringelsen af 
overfladen, når den udsættes for organisk nedbrydning.




