MAVROSEAL
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROSEAL is een solvent gedragen, hoogwaardig impregneermiddel op basis van oligomeer siloxaan voor het duurzaam waterafstotend maken van minerale ondergronden in gevels etc.

TOEPASSING
MAVROSEAL maakt het oppervlak waterafstotend en dringt diep in de poriën. Deze goede penetratie draagt bij aan een lange levensduur. Regenwater parelt stek van de ondergrond en steen en voegen blijven droog en de ondergrond blijft damp-open. Aanwezig vocht en
aan binnenzijde gevormd condens kan in dampvorm door de constructie naar buiten worden afgevoerd.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Hoge penetratiewaarde
Haarscheuroverbruggend
Geen verlaging van de dampdoorlatendheid.
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:		
Aantal lagen:
Vorm:		
Verdunning:

Transparant
Lichte oplosmiddel geur
0,81 kg/liter
Niet van toepassing
Nafta, aromaat arm
>60oC
1 laag verzadigd aanbrengen (in een behandeling twee lagen nat in nat)
Vloeibaar
Geen

VERPAKKING
10 l, 25 l, 200 l en 1000 l.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
MAVROSEAL aanbrengen middels de vloeimethode met geschikte spuit, roller of kwast gelijkmatig aanbrengen en/ of verdelen.
Men krijgt het beste resultaat als er van onder naar boven gewerkt wordt.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 5°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 5°C

Relatieve vochtigheid:		

max. 95% en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Waterbestendig:		
Droog:			

na circa 2 uur
na circa 4 uur

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 1 – 2 m²/l. Verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en geventileerde 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, kan dodelijk zijn bij inslikken

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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