SECCO® SUPER

Kleurloze waterafstoting voor
minerale muren
Solventgedragen hydrofobeermiddel
Op basis van poly-siloxanen
Voor het waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden: baksteen, beton,
asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...
Toepasbaar op “vers” voegwerk

WWW.MATHYSPAINTS.EU

SECCO® SUPER
OMSCHRIJVING

HOUDBAARHEID

Hydrofobeermiddel voor muren op basis van polysiloxanen.

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5° en 35°C.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Het waterafstotend behandelen van poreuze muren (baksteen, beton, cement, etc.).

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):
Vaste stof gehalte in gewicht:
Vaste stof gehalte in volume:

± 0,8
±5%
±5%

THEORETISCH VERBRUIK
1 - 4 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De zo droog mogelijke buitenmuren vooraf reinigen en ontstoffen met een borstel. Barsten en
spleten moeten vooraf opgestopt worden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Droog weer, op zo droog mogelijke buitenmuren. > 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Onverdund aanbrengen tot verzadiging (= gedurende enkele seconden een nat uitzicht); bij
voorkeur een tweede laag aanbrengen binnen de 15 minuten om een betere impregnatie te
bekomen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Onverdund aanbrengen met langharige wollen rol.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT
Not recommended.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT
Kan met handdrukpomp verspoten worden.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
White spirit.

OPMERKINGEN
- Niet-poreuze oppervlakken (glas, aluminium, blauwe steen, geverniste baksteen, etc.)
zorgvuldig van de spuitnevel of spatten Secco afschermen.
- Secco Super alleen aanbrengen op een niet-geschilderde steenachtige of
cementhoudende ondergrond. De ondergrond moet poreus zijn.
- Kan overschilderd worden met Murfill of Paracem.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

790 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

Uitgiftedatum: 19/04/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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