TEKNISK
INFORMASJON

NANO
IMPREGNERING FOR FUG & STEIN

ADDA NANO IMPREGNERING FOR FUG & STEIN er et impregneringsmiddel
som trenger dypt inn i underlaget og lager et «usynlig skjold» som beskytter mot
fuktighet. Den er spesialtilpasset til Adda Grovfug/Proffug/Perlefug for å gjøre
denne vannavisende men samtidig diffusjonsåpen. Kleber ikke.
ADDA NANO IMPREGNERING FOR FUG & STEIN inneholder en stabilisert
blanding av silaner og siloksaner. Disse blir utsatt for hydrolyse. Hydrolyse
oppstår etter kontakt med underlaget, som bryter emulsjonen. Alkohol slippes ut
og emulsjonen omdannes til en nanoteknologiske bindinger. ADDA NANO
IMPREGNERING FOR FUG OG STEIN reduserer kapillær absorpsjon, men
tetter ikke porene eller kapillærene. Byggematerialene vil forbli diffusjonsåpne.
Underlaget trekker ikke til seg vann, puster vanndamp ut og blir derfor maksimalt
tørre.
Bruksområder:

Inne og ute: Gir en utmerket perlende og vannavisende effekt til mineralske
overflater, som sementbaserte fugemasser. Gir god vedheft for diffusjonsåpen
maling. Kan også brukes som primer for emulsjonsmaling, silikatmaling,
gipsholdige sparkelmasser og vegger som er gipssparklet.. Bør ikke brukes på/til:
Epoxybasert fugemasse; for eksempel: Adda Sempox

BRUKSANVISNING
Blandingsforhold:

Ferdigblandet.

Påføring:

Ryst flasken før bruk. Underlaget kan med fordel behandles med ADDA NANO
RENS FOR FUG & FLIS før påføring. Test væsken på en mindre overflate for å
se eventuelle uønskede effekter. Spray på underlaget i to behandlinger vått-i-vått
(innen 3 timer). Overskytende impregnering fjernes med papir eller tørr klut. Sett
alltid en prøve først.

Vernetiltak:
Bruk beskyttelsesbriller og egnede gummihansker. Oppbevares utilgjengelig
for barn. Se HMS datablad for ytterlige informasjon (produktet er ikke
merkepliktig)

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger
er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av
varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det
anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår

TEKNISKE DATA
Helsefaremerking:

lK.

Inneholder:

Silan/Siloksan

Brukstemperatur:

Det bør være minimum + 5 °C i luft og underlag.

Bruksområde:

Impregneringsmiddel for fug & stein.

Fysikalske egenskaper:
Farge/Form:
pH-verdi:
Frostbestandighet:

Melkehvit lett flytende væske.
Ca. 8,0.
Kan brukes inne og ute.

Emballasje:

0,5 ltr flaske i kartonger à 15 stk.
1 ltr. flaske i kartonger à 12 stk.
4 ltr. kanner.

Holdbarhet/lagring:

1 år ved frostfri lagring i uåpnet emballasje.
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