PRODUCTINFORMATIE
Transparante terrasbeschermer

o
o
o
o
o

Transparante vochtwerende coating
Verandert het uitzicht niet
Voorkomt vorstschade, mos – en vlekvorming
Slijtvast
Solventvrij, reukloos

Behandeling voor het olie- en waterafstotend maken van poreuze
buitenvloeren
TOEPASSINGEN
Maakt alle horizontale, poreuze ondergronden water- en olie-afstotend.
Geschikt voor buitenvloeren zoals o.a. terrassen, balkons, tuinpaden, opritten, trottoirs (stoep), randen
van zwembaden, vloeren van veranda’s, rond barbecues, …
Bruikbaar op alle poreuze ondergronden zoals o.a. klinkers, beton, natuursteen, niet-geëmailleerde
gebakken tegels, bakstenen, kunststenen ….
NIET gebruiken op niet-poreuze ondergronden zoals o.a. blauwe steen (arduin), gepolijst marmer,
geëmailleerde tegels, hout, leisteen, …
EIGENSCHAPPEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Silaan/siloxaan hars op waterbasis versterkt met een oliewerend middel voor buitenvloeren
Waterafstotend
Brengt een afstotingseffect teweeg doordat de oppervlaktespanning van de materialen zich wijzigt
Laat de ondergrond ademen, legt geen film
Behoudt het natuurlijk uitzicht van de materialen en maakt ze zelfreinigend
Voorkomt indringing van regen, vet en vlekken.Indien toch olie gemorst wordt, is het evenwel aan te
raden dit zo vlug mogelijk te verwijderen
Dringt diep in de ondergrond
Houdt de materialen droog en voorkomt hierdoor vervuiling, groenaanslag, korstmossen en
vorstschade
Zeer goede slijtvastheid

TECHNISCHE KENMERKEN
Droogtijd

24 uur

Tegen regenweer berschermen gedurende de droogtijd.
GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding:
De ondergrond dient droog,schoon en ontvet te zijn. Groenuitslag verwijderen met Rubson Reiniger,
nadien spoelen met een hogedrukreiniger en laten drogen. Voegen en barsten herstellen met Rubson
FT101 of een aangepaste mortel.

Rubson, overwint vocht!

PRODUCTINFORMATIE
Transparante terrasbeschermer

Alle niet te behandelen zones (bv. planten, deuren, tuinmeubelen, …) zorgvuldig afschermen om vlekken
te vermijden.
Verwerking:
Het product goed schudden voor gebruik. Het product aanbrengen met sproeier, roller of borstel.
Werk in banen van 1 meter. Meerdere lagen kruiselings aanbrengen zonder te wachten tot de
voorgaande laag droog is.
Vermijd overtollig produkt dat niet door het materiaal kan geabsorbeerd worden (oververzadiging), zodat
het natuurlijk uitzicht behouden wordt. Op licht poreuze ondergronden zoals o.a.zandsteen … volstaat 1
enkele laag.
Toepassen bij droog weer. Wacht tot de vloer droog is alvorens te betreden.
Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Met water
VERBRUIK
Totaal verbruik: 0.15 tot 0.5 liter/m² (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).
GEREEDSCHAP
Druksproeier, roller, kwast.
VERPAKKINGEN
o
o

Flacon van 0.750 liter
Jerrycan van 5 liter

KLEUR
Melkachtig, transparant na droging
HOUDBAARHEID
1 jaar houdbaar in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, koel en vorstvrij bewaard
Na gebruik de verpakking goed sluiten.
TIP
o
o

In geval van twijfel ivm de porositeit van de ondergrond of op lichtkleurige ondergronden: voer vooraf
een test uit op een niet zichtbare plaats.
Op de bodem van de verpakking kan zich bezinksel bevinden, dit verdwijnt na menging van het
product.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN
o

Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.

Rubson, overwint vocht!

