Technisch Informatieblad

Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant
Productnaam:
Bofimex 699 Anti-klad Coating transparant
Samenstelling:
Watergedragen, transparante, opofferende anti-graffiti coating op basis van geëmulgeerde bijenwas.
Eigenschappen:
- Watergedragen.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Geen hinderlijke glimmende filmlaag.
- Graffiti verwijderen met heet water.
- Ondergrond blijft volledig ademend.
- Sterk waterwerend.
Kleuren:
Melkwit, na droging transparant.
Toepassing:
Onbehandelde metselwerk, beton, stucwerk en natuursteen e.d.
Speciaal ontwikkeld voor vollewand metselwerk (monumentaal metselwerk).
Technische gegevens:
- Consistentie: vloeibaar.
- pH-waard: 4,5 – 4,7.
- ADR/VLG: vrij.
Verwerking:
Het product wordt in twee lagen aangebracht. De ondergrond dient winddroog, schoon, alg- en mosvrij, stof- en vetvrij te
zijn. Beschadigingen dienen vooraf te worden hersteld. Het product dient bij voorkeur te worden aangebracht d.m.v. airless
apparatuur. Indien met de kwast opgebracht, zorgdragen voor voldoende opname.
Bofimex 699 kan op licht vochtige ondergronden worden toegepast.
Bij niet poreuze ondergronden: dun opbrengen en na droging uitwrijven.
Eventueel op glas gemorste Bofimex 699 met heet water verwijderen.
Graffitiverwijdering:
Het verwijderen van kan zeer snel geschieden door middel van heet water onder een druk van 40 tot 150 bar.
Verbruik:
Theoretisch rendement gebruiksklaar product ca. 0,8 - 3 m²/liter.
- Beton: 3 m²/l.
- Mergel: 0,8 m²/l.
- Normale baksteen: 2 m² /l.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, deapplicatie omstandigheden enz. Het
verdient aanbeveling om vooraf een proefvlak op te zetten.
Verpakking:
25 ltr/jerrycan.
Opslag:
Vorstvrij bewaren. In ongeopende verpakking 1 jaar houdbaar.
Bijzonderheden:
In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden
worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in
verband met de toepassing ervan.
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