NEOSIL SP1
Waterafstotend impregneermiddel met hoge
penetratie op basis van siloxaanhars.
EIGENSCHAPPEN
NEOSIL SP1, kleurloos, werkt in de diepte.
Is geschikt voor neutrale of basische absorberende dragers. Hij laat
het ademen van de behandelde zones toe, maar verzet zich tegen de
penetratie van regenwater. Kan beschilderd worden met verven op basis
van water.
Een behandeling met NEOSIL SP1 vermijdt kosten te wijten aan schade
veroorzaakt door vochtigheid, maakt de kamers comfortabeler en vermindert ook de verwarmingskosten. De oppervlakken blijven langer
proper en zonder muuruitslag.
Het product verhindert de vorming van mossen, algen... getuigen van de aanwezigheid van water.

TOEPASSINGSDOMEINEN
Gevels, puntgevels, muren, schoorstenen, muurafdekkingen, stadsmeubilair in beton, enz...
Op bakstenen, pleisterlagen, pleisterlagen, asbest-cement, beton, celbeton, absorberende natuurstenen,
gerestaureerde stenen...

GEBRUIK
-

de brokkelige delen, de mossen, de vuile plekken verwijderen
de voegen herstellen, de scheurtjes groter dan 0,3 mm vullen
het te behandelen oppervlak moet droog zijn, zodat hij in de diepte geïmpregneerd kan worden.

Wachttijd na een reiniging met hoge druk : 3 dagen droog weer
Op een normale absorberende drager, kan een laag tot verzadiging volstaan, maar op heel absorberende dragers overgaan tot twee lagen vlak na elkaar tijdens dezelfde dag.
Met een borstel of een verstuiver (land- of tuinbouw), de NEOSIL SP1 moet ongeveer 30 cm op het oppervlak
vloeien, te werk gaan van boven naar beneden.

VERBRUIK
Naargelang de porositeit van de drager : 0,2 l - 1 l/m² ; het product wordt gebruiksklaar geleverd.
Metalen verpakkingen van 25 l of 5 l.
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GEBRUIK OP BLAUWE STENEN
Op niet-absorberende blauwe stenen (klein graniet genoemd), kan het aanbrengen de vorming van vlekken
met zich meebrengen. Als het onmogelijk of moeilijk is om deze stenen niet te behandelen, dan moet men ze
onmiddellijk reinigen met behulp van een met white spirit doordrenkte vod en deze handeling minstens 2 maal
herhalen.

COMPATIBILITEIT MET WATERDICHTE MASTIEKEN, PVC EN GLAS
In het geval waarin men waterdichte mastieken op oppervlakken in beton (geprefabriceerde elementen, enz...)
die al met NEOSIL SP1 behandeld werden, moet gebruiken, zijn er geen bijzondere moeilijkheden voor wat de
aanhechting betreft.
Men zal ervoor moeten zorgen dat bepaalde gedeeltes (bij voorbeeld de kozijnen van de ramen), die later een
afwerkende verf zullen krijgen, goed beschermd worden tijdens het aanbrengen van NEOSIL SP1 met een
pistool.
De al geïnstalleerde elektrische kabels, de bekledingen in plastic, enz... moeten ook beschermd worden.
De oplosmiddelen van NEOSIL SP1 hebben geen enkele invloed op PVC, maar kunnen in polystyreen vormgegoten stukken of bepaalde leidingen in synthetisch rubber beschadigen. Het dient dus aanbeveling die
installaties pas na de behandelingen met NEOSIL SP1 te monteren.
De ramen heel zorgvuldig beschermen.

OPSLAG
- 1 jaar in een goed gesloten verpakking en fris bewaard. NEOSIL SP1 is bestand tegen vorst.
- niet-gebruikte overschotten van het product niet opnieuw in de verpakking doen, want er kan een reactie met
de vochtigheid van de lucht zijn.

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSMAATREGELEN
-

De dampen van oplosmiddelen die tijdens het aanbrengen ontsnappen, mogen niet ingeademd
worden. Alle naakte vlammen en lampen verwijderen.
De veiligheidsfiche raadplegen, die beschikbaar is op eenvoudig verzoek
Een bril, maskers en veiligheidshandschoenen dragen.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
-

Verplichte bescherming van de ramen.
Voertuigen en andere beschadigbare voorwerpen verwijderen.
Op voorhand testen uitvoeren om de doeltreffendheid te bepalen.
Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor professionals, die dus al kennis hebben van de basispraktijken in de bouwsector, zowel wat betreft het aanbrengen als inzake de bescherming van mensen en
goederen.

Deze technische gebruiksaanwijzing is het gevolg van onderzoek en veel ervaring. Toch kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, want succes
wordt alleen verzekerd indien men rekening gehouden heeft met alle bijzonderheden van elk geval. Wij bevelen aan voorafgaandelijke proeven uit te
voeren om te bepalen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. UPDATE 08/2001
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