MAVROSEAL WETLOOK
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROSEAL WETLOOK is een geconcentreerd oplosmiddel houdende impregneer op basis van fluorpolymeer met kleurverdiepende
werking voor licht poreuze minerale ondergronden en natuursteen.

TOEPASSING
MAVROSEAL WETLOOK is een impregneermiddel voor het water en vuil afstotend behandelen van licht poreuze minerale ondergronden
zoals sierbeton, terra cotta tegels, natuursteen en tegels. Heeft een kleurverdiepend effect op de ondergrond.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Eenvoudig aan te brengen
Goed hydrofoob karakter
UV bestendig
Goede chemicalien bestendigheid

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur: 		
Soortelijke gewicht:
pH:		
Vlampunt:		
Kookpunt:		
Vorm:		
Verdunning:
Viscositeit:		
Vos gehalte:

Kleurloos
Milde oplosmiddel geur
Ca. 0,82 kg/l
Niet van toepassing
>61oC
>100oC
Vloeistof
Niet verdunnen
>20 mPas
Niet ingedeeld

VERPAKKING
1 l fles en 10 l can.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
MAVROSEAL WETLOOK op een schone, vet- en was-vrije ondergrond aanbrengen met powersponge, microvezeldoek, kortharige roller
of kortharige wisser. Oververzadiging voorkomen, overtollig materiaal met niet pluizende doek verwijderen. Indien noodzakelijk “nat in
nat” een tweede laag aanbrengen in dezelfde behandeling.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid:		

max. 95% en 3°C boven dauwpunt gedurende aanbrengen en drogen

DROGING
Waterbestendig:		
Droog:			

na circa 1 uur
na circa 3 uur

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 4 – 8 m²/l. Verbruik is sterk afhankelijk van de aard en zuiging van de ondergrond en de applicatie methode.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 5°C
en 40°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnentoepassing de ruimte goed ventileren en
adembescherming dragen.
ETIKETTERING
Gevaar. Kan dodelijk zijn bij verslikken.

GHS08

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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