ProCover™
Produktbeskrivning:

Fördelar

Ny, unik och extremt effektiv! Detta är den nya produkten för
skydd av byggnader, fasader, betong och tegel – den är med andra ord idealisk för byggindustrin. Produkten har en självrengörande egenskap som
arbetar mot föroreningar och smuts på fasader, trottoarstenar och
terrasser och ger effektivt skydd för stenytor.
ProCover ™ är en vattenbaserad klibbfri yta för absorberande grundmaterial
och skyddar mot vatten-, olje- och fettbaserad förorening.
ProCover ™ är en produkt från nanoteknologins värld.

Baserad på den senaste nanoteknologin och
vetenskapligt framtagen för att täcka
och skydda ytor

Den underlättar borttagning av is (på vintern) och förebygger uppkomsten
av alger och liknande.

Användning:
Terrassbeläggning, gatsten, gårdsplaner, bilparkeringar, vägbeläggning, trappor, fasader, tak, konststen, betonginslag i tak, väggfasader, betongklossar,
tegel, fasadsten och andra betongkonstruktioner.

Vattenavstötande, smutsavstötande,
oljeavstötande, fläckavstötande
Använd på fasader, betonginslag, poolområden, shoppingcentra … alla möjliga mineraliska ytor
Förbättrar hållfastheten, hållbarheten och
utseendet
Diffusionsöppen, osynlig, självrengörande,
genomtränglig för vattenånga, jämnt
ytskikt
Mindre underhåll och lägre kostnad

Produkten kan appliceras med en lågtryckspump, en roller eller en pensel. Då
lågtryckspump används, jobba med ett tryck på max 4 bar. Applicera inte
produkten i form av finfördelad spray. Ytan ska vara
ren och torr. För att uppnå bästa effekt, applicera så mycket av produkten
att den tränger in i ytan; om ytterligare behandling krävs, applicera
då på våt yta eftersom ytan inte kan impregneras igen då den väl
har torkat. Slutresultatet blir synligt efter ca 7 dagar.
Kontrollera att ytan är ren och torr innan ProCover ™ appliceras
och gör ett test för att försäkra att produkten är förenlig med ytan.

Gör en teststrykning av ytan för att kontrollera dess egenskaper.

Teknisk data:
Färg: Färglös. Torktid: Ca 1 timme i 20 °C. Täckning: Ca 2-25 m2/liter,
beroende på absorberingsförmåga. Exempel “gatsten i betong” – ca 1 liter
ProCover för 5 m2. Applicering: Pensel, målarroller eller lågtrycksspruta.
Spädes: Produkten är klar att användas, kan inte spädas. Rengöring: Rengör
alla redskap osv. direkt efter användning. Tvätta dem noga i varmt tvålvatten.
Förpackningsstorlek: 25 liter. Förvaring: Torrt, frostfritt och utom räckhåll
för barn.
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