FLOORGUARD EXTERIOR
PRODUCTOMSCHRIJVING
FLOORGAURD EXTERIOR is een watergedragen impregneer op basis van silaan/siloxaan voor licht poreuze minerale ondergronden.

TOEPASSING
FLOORGAURD EXTERIOR maakt het oppervlak duurzaam waterwerend. Afhankelijk van de structuur en het opnamevermogen van de
ondergrond, dringt FLOORGUARD EXTERIOR in de ondergrond en geeft een effectieve en duurzame werking. FLOORGUARD EXTERIOR
maakt het oppervlak waterafstotend en laat de ondergrond damp open.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Geeft een hydrofoob oppervlak.
Eenvoudige applicatie
Duurzaam en slijtvast.
Geschikt voor vele soorten minerale ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur: 		
Soortelijke gewicht:
pH:		
Bevat: 		
Vlampunt:
Vorm: 		
Kookpunt:		
Aantal lagen:

Witte emulsie, na drogen transparant
Product typisch
1,0 kg/liter
Ca 6
Silaan/Siloxaan
Niet van toepassing
Dunne vloeistof
>100oC
In de twee behandelingen aanbrengen, nat in nat met een droogtijd van maximaal 30 minuten

VERPAKKING
10 l
APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:
maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:
maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:		
maximaal 80 % en 3°C boven het dauwpunt
GEBRUIKSAANWIJZIGING
FLOORGUARD EXTRA STRONG onverdund gebruiken, met wisser of kortharige roller aanbrengen. Overtollig materiaal met een pluisvrije
doek verwijderen.
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DROGINGS EIGENSCHAPPEN
Stofdroog:			
Doorgedroogd:		
Overschilderbaar na:		
Volledig uitgehard:		

0 – 20 minuten
na ca. 1 – 1,5 uur
n.v.t. tweede laag nat in nat aanbrengen
a 6 – 8 uur

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 5 – 10 m²/l. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een droge, koele vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag beschermende kleding en bestendige handschoenen.
ETIKETTERING
Niet geclassificeerd.

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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