MAVROSEAL GEL
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROSEAL GEL is een oplosmiddelvrije hydrofobeercreme op silaansiloxaanbasis. Het is een hoogwaardig product speciaal voor het
impregneren van minerale materialen.

TOEPASSING
MAVROSEAL GEL is een uniek hydrofobeermiddel in crèmevorm en is daardoor eenvoudig en in een arbeitsgang aan te brengen. Door
de crème structuur is geen verlies door aflopen van materiaal. MAVROSEAL GEL kan worden aangebracht op alle minerale ondergronden
zoals beton, zandsteen, kalkzandsteen, metselwerk en natuursteen. MAVROSEAL is door de lange contacttijd ook toe te passen op al
eerder gehydrofobeerde ondergrond. MAVROSEAL GEL geeft een sterk hydrofoob en droog blijvend oppervlak waardoor de ondergrond
langdurig beschermd wordt tegen aangroei, vorstschade en vervuiling.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Hoge penetratiewaarde
Haarscheuroverbruggend
Geen verlaging van de damp doorlatendheid
Toepasbaar op 2 weken oud voegwerk
Door lange contacttijd toepasbaar op gesloten ondergrond
Uitstekende penetratie op reeds eerder gehydrofobeerde ondergrond

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur: 		
Soortelijke gewicht:
pH:		
Bevat:		
Vlampunt:		
Vorm:		
Verdunning:

Witte creme-emulsie
Nagenoeg reukloos
0,84 kg/liter
Ca. 7
Silaan/siloxaan
>70oC
Pasteuze creme
Niet verdunnen

VERPAKKING
20 kg

GEBRUIKSAANWIJZIGING
MAVROSEAL GEL opbrengen met kwast, roller of airless spuitinstallatie. Nieuw beton en metselwerk behandelen wanneer de ondergrond
“winddroog” is, vochtgehalte beton < 6 %, metselwerk en voegen vochtgehalte < 8%, minimaal 2 - 4 weken drogen.
In een behandeling tot 300 g/m² aanbrengen, bij minder sterk zuigende ondergronden niet meer dan 200 g/m² aanbrengen.
MAVROSEAL GEL kan op een licht vochtige ondergrond toegepast worden maar geeft op een droge ondergrond het beste resultaat.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid:		

max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Waterbestendig:		
na circa 2 uur
Droog:			
na 8 - 10 uur
Het product wordt aangebracht als witte emulsie die na 8 – 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden, als onzichtbare transparante
laag opdroogt.

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 5 - 7 m²/kg. Verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en ruwheid van de ondergrond.

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

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Vermijd contact met huid en ogen. Draag geschikte bestendige handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril, en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij huidcontact spoelen met water, dan wassen met water en zeep. Indien contact met de ogen, mogelijk
aanwezige contactlenzen verwijderen en onmiddellijk met veel water uitspoelen en deskundig advies inwinnen. In geval van inslikken,
water of melk drinken, geen braken opwekken. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.
ETIKETTERING
Gevaar

GHS08

GHS07

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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