SUPRIME-OD
GEVEL BESCHERMING
PRODUKTINFORMATIE

Suprime-OD is een uit natuurlijke grondstoffen ontwikkeldt impregneermiddel,
dat op alle soorten metselwerk, stukwerk, beton en
sierpleisters toe te passen
is. Het product is geëmulgeerd in water en volledig
milieuvriendelijk.
Suprime-OD voorziet de
behandelde oppervlakken
van een niet of nauwelijks
zichtbare waterafstotende
laag, die water en waterdamp van binnen uit gemakkelijker doorlaat dan
alle andere bekende impregneermiddelen.
Een met Suprime-OD behandelde ondergrond heeft
bij regenbuien gedurende
enkele uren sterke vochtwerende
eigenschappen.
Hierna gaat de behandelde
ondergrond langzaam wat
vocht opnemen. Dit is van
groot belang om voeg- en
metselwerk in goede staat
te houden. Na een regenbui
zal de ondergrond bijna net
zo snel weer drogen als
een onbehandelde ondergrond.
Door het vochtregulerend
vermogen van de met Suprime-OD behandelde ondergrond is het onmogelijk

dat deze door volledige
uitdroging schade oploopt
of dat er problemen ontstaan aan de binnenzijde
van de behandelde gebouwen. Door deze eigenschappen kan Suprime-OD
ook geen vocht insluiten
waardoor vorstschade aan
de gevel door bevriezing
van
water
voorkomen
wordt. Suprime-OD vormt
geen hinderlijke glimmende
filmlaag maar zorgt door
zijn zeer geraffineerde samenstelling voor waterafstotende deeltjes van minder dan 1 micron, in en
rond iedere porie van de
behandelde ondergrond.
VERWERKING

De ondergrond moet winddroog en vrij zijn van alg,
mos, vet, vuil en slemhuid.
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Verpakkingen zijn na
omspoelen herbruikbaar
VERBRUIK THEORETISCH

1 tot 4 m²/liter afhankelijk
van de ondergrond.
Zoals beton: ±4 m²/ltr.
Normale baksteen: 1 à 2
m²/ltr. MBI steen 1 m²/ltr.
VEILIGHEID

Suprime-OD is niet ontvlambaar en niet giftig.
OPSLAG

Cans van 25 liter
Suprime-OD vorstvrij opslaan in gesloten verpakking. Indien ouder dan 3
maanden: schudden voor
gebruik.
Verwerking binnen een jaar
na aflevering.

Opbrengen door middel
van airless apparatuur.
Moet eemaal van boven
naar beneden worden
opgebracht. Een eventuele tweede laag pas
aanbrengen als de eerste laag vrijwel droog is.
Kan ook op een licht
vochtige
ondergrond
worden
toegepast.
Op glas gemorste Suprime-OD met heet water verwijderen.
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Alle in deze documentatie vermelde gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen en informatie welke, in zoverre
door ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien echter de toepassing door koper buiten onze controle ligt, kunnen wij hiervoor
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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