RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

PRODUKT DATA

SECCO SUPER

BESKRIVELSE
Vandafvisende produkt baseret på polysiloxaner.

EGENSKABER
Vandafvisende – vanddampgennemtrængelig (tillader underlaget at ånde) – farveløs – ændrer ikke
underlagets farve – kan påføres nyopført, tørt murværk.

ANVENDELSE
1.

Vandafvisende behandling af porøse/sugende vægge og facader (mursten, beton, cement mv.).
Imprægneringsbinder til sugende underlag og som støvbinder på beton.

TEKNISKE DATA
Farve:
Vægtfylde:
Tørstofindhold:
VOC-indhold:
Flammepunkt:

Farveløs
± 0,8 g/cm³
Vol%:
Vægt%:
Max. 790g/l
> 39°C

Mal-kode:

3-1

Rækkeevne
Teoretisk:
Praktisk:

± 5%
± 5%

1 - 4 m²/ltr
Afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed
samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE
Rens og børst udvendige vægge, som skal være tilstrækkeligt tørre. Revner og sprækker skal først
fuges.

BRUGSANVISNING
For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

PÅFØRING & FORTYNDING
Påføres ufortyndet indtil mætning (= vådt udseende i løbet af få sekunder);
Pensel:

det tilrådes at påføre endnu et lag inden 15 minutter, for at opnå en optimal
imprægnering.

Rulle:

Påføres ufortyndet. Anvend langluvet naturrulle.

Luftsprøjte:

Anbefales ikke. Kan sprøjtes på med håndtryksfødeanlæg, hvor dysen er fjernet.

Airless:

Anbefales ikke.

Rengøring:

Mineralsk terpentin.
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De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring.
De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår
ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266
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PRODUKT DATA

SECCO SUPER

ARBEJDSBETINGELSER
Tørvejr, udendørs facader skal være så tørre som muligt.

BEMÆRK:


•
•

Ikke porøse/sugende overflader (glas, kobbervitriol, glaserede mursten) skal
beskyttes imod sprøjtestøv og stænk fra Secco Super.
Påføres kun på ikke malede, mineralske eller cementholdige overflader med
”åbne” porer.
Kan genbehandles med Murfill eller Paracem efter ca. 2-3 år, forudsat at
overfladen er helt ren og tør.

SIKKERHEDSINFORMATION
Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING
2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt
og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.
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