proPERLA® Facade Creme er specielt velegnet
til
fugtimprægnering
af
mineralske
byggematerialer og overflader. proPERLA®
Facade Creme er baseret på den nyeste nanoteknologi, der reagerer med mineralske stoffer og
aktivt binding til mineralske overflader som
beton, tegl og beskytter mod regn, fugt, smuds ,
alger , forurening mm.
Påfør direkte på overflader mindre end et år
gamle. Ældre overflader skal først rengøres
grundigt
med
en
højtryksrenser
før
behandlingen.
Overflader med stærk misfarvning og vækst af
eks. alger eller mos , bør behandles med
proPERLA® CLEANER og til sidst skylles med vand
før behandlingen.
Forberedelse
Overfladen skal være tør, ren og fri for urenheder.

Diffusionsåbenhed
Sd-værdi: 0,03
MALKODE: 00-1
EGENSKABER
§ Baseret på den nyeste teknologi.
§ Videnskabeligt udviklet til at beskytte
mineralske overflader ved aktiv binding.
§ Specielt designet til mursten, beton og
mineralske overflader.
§ Ekstremt vandafvisende og skaber en
selvrensende overflade.
§ Hindrer
misfarvning
og
minimere
saltudblomstringer.
§ Forhindrer vækst af mos, alger samt andre
begroninger.
§ Nem anvendelse på lodrette overflader.
§ Dyb indtrængning og lang holdbarhed.

Anvendelse
Brug sprøjte, pensel eller rulle. En temperatur på
mindst 5° C er nødvendig.
Anbefaling
Lav altid et test område for at sikre kompatibilitet
af produkt og overflade.
Rækkeevne
150-200 ml per m² afhængig af porøsitet.
Vedligeholdelse af udstyr
Renses i vand umiddelbart efter brug .
Opbevaring
Tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.
Emballage
10 liter.
Farve
Hvid, men farveløs efter anvendelse.
Fortynding
Skal ikke fortyndes. Produktet er klar til brug.
Tørretid
Ca. 1 time ved 20 ° C og 60 % relativ fugtighed.
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