Technisch Informatieblad

Bofimex 260 ZEP Zoutextractiepasta
Productnaam:
Bofimex 260 ZEP Zoutextractiepasta
Samenstelling:
Bofimex 260 bevat verschillende bestanddelen en is PH-neutraal. Bofimex 260 is bij normaal gebruik volledig onschadelijk
voor de mens en milieu.
Eigenschappen:
Bofimex 260 trekt zouten uit de ondergrond tot 8 cm diepte. Het product is bijzonder veilig en gemakkelijk in het gebruik.
Nieuwe pleisterlagen worden, zeker in de “groene fase”, niet geïnfecteerd door bouwschadelijke zouten zoals chloriden en
nitraten.
Kleuren:
Grijs.
Toepassing:
Bofimex 260 is speciaal ontwikkeld om moeilijk te verwijderen uitbloeiingen van zouten uit nieuwe en oude gevels te
verwijderen (zowel binnen als buiten). De ondergrond dient voldoende droog te zijn bij applicatie.
Bofimex 260 wordt o.a. gebruikt in kerken om zouten uit muren te verwijderen die zich door lekkages van daken of door
capillair vocht hebben kunnen concentreren. Na het verhelpen van de lekkages kunnen deze zouten schade aanrichten aan
de binnenzijde van de muren.
Technische gegevens:
- Verwerkingstemperatuur: 5°C tot 25°C (de oppervlakte temperatuur mag nooit lager dan 0°C zijn).
- Gereedschap: Wormpomp, handmatig.
- Reiniging gereedschap: water.
- Verdunning: kant en klaar product, niet verdunnen.
Verwerking:
Bofimex 260 moet op de te reinigen ondergrond worden aangebracht door middel van een wormpomp of met de hand. Een
laagdikte van 10 mm is aan te bevelen voor de meeste toepassingen. Tijdens het met de hand aanbrengen van het
product, kan het gemakkelijk door kloppen met de platte handpalm verdeeld worden tot een egale dikte. De laag moet de
gelegenheid krijgen om volledig te drogen. Tijdens het drogen van de laag zullen de zouten uit de gevel zich daarin
verzamelen.
Wanneer de laag geheel is opgedroogd kan deze gemakkelijk worden losgetrokken, eventueel een plamuurmesje
gebruiken om een begin te maken. Er kunnen hele stukken eenvoudig worden weggetrokken. Zeer ruwe ondergronden,
indien nodig, eerst licht met water innevelen en met een grove borstel behandelen.
Verbruik:
8 tot 12 kg/m² afhankelijk van de ondergrond en de diepte tot waar de zouten zich bevinden. Indien noodzakelijk 2
behandelingen uitvoeren.
Wanneer de wanden geheel verzadigd zijn met water, bijvoorbeeld ten gevolge van optrekkend vocht moet men advies
vragen aan Strikolith B.V.
Verpakking:
10 kg/emmer.
Opslag:
Bofimex 260 vorstvrij en in gesloten verpakking bewaren. Bofimex 260 moet binnen 3 maanden na levering verwerkt
worden.
Bijzonderheden:
Jarenlange laboratorium- en praktijkervaringen hebben de doeltreffendheid van ons systeem bewezen. Desondanks zijn wij
niet zondermeer aansprakelijk voor het vervaardigde werk met deze systemen, daar het eindresultaat mede wordt bepaald
door factoren en omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen.
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