LAMSCOBEL® HYDROFUGE WS 25
WATERGEDRAGEN HYDROFOBERINGSCRÈME OP BASIS VAN SILAAN-SILOXAAN EN COPOLYMEER
OMSCHRIJVING:

Lamscobel® Hydrofuge WS 25 is een hoogwaardige hydrofuge op
basis van silaan-siloxaan en copolymeer. Wordt toegepast voor de
hydrofobering van minerale substraten zoals: baksteen,
betonklinkers, minerale pleisters, kalksteen, ...

TECHNISCHE KENMERKEN:

Werkzame stofgehalte: ca 25 %
Densiteit: ca 0,95 kg/L
pH: neutraal
Uiterlijk: melkachtige, witte pasta

VERBRUIK:

Afhankelijk van de ondergrond: 150 tot 200 ml/m2

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieuvriendelijk, veilig in de verwerking
Goede waterwering en waterafstotend
Scheuroverbruggend en poriënvullend tot 500 micron
UV-bestendig
Door de thixotropie is het product nauwkeurig - zonder verlies
of morsen - aan te brengen
Waterdampdoorlaatbaar
Verhindert mos- en algengroei
Diepe penetratie
Hoge alkalibestendigheid
Goed pareleffect

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten
om het exacte verbruik te bepalen.

VERPAKKING:
Emmer 10 L

HOUDBAARHEID:

In gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar.
Vorstvrij bewaren.

BEPERKINGEN:
•
•

Opletten bij toepassingen op arduin, zal de arduin verkleuren.
Kan een lichte verkleuring geven op baksteen. Zet eerst een
staal.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Lamscobel® Hydrofuge WS 25 maakt poreuze minerale ondergronden zoals baksteen, beton, ... waterwerend, zonder daarbij het
natuurlijke aspect van het behandelde oppervlak te veranderen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
•
•
•

Lamscobel® Hydrofuge WS 25 onverdund aanbrengen met
kwast, rol, of dmv airless apparatuur.
150 tot 200 ml/m2 aanbrengen in 1 enkele bewerking. De exactehoeveelheid die men dient aan te brengen hangt sterk af van
de absorptie van het substraat.
Het product zorgvuldig en gelijkmatig aanbrengen en goed
uitstrijken. Geen witte resten laten opdrogen.

Droogtijd: naargelang de omgevingsfactoren: +/- 24 uur.

Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande
informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde
technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken
hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige
informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the
product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage.
The above information may be subject to amendments, which will be published in revised
versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that aredue
to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected
on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be
requested or are available on the website.

