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Sigma Siloxan Hydrophob Syn

Omschrijving

Oplosmiddelhoudend hydrofobeermiddel op basis van oligomeren organo-siloxan.

Gebruiksdoel

Het hydrofoberen van zuigende minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzandsteen, beton, cellenbeton en
natuursteen, alsmede gevels die met cementpleister zijn afgewerkt. Beschermt bouwwerken langdurig tegen
regen en remt het uittreden van in water oplosbare zouten (muursalpeter) af.

Voornaamste
kenmerken

• Heft de capillaire werking van poreuze minerale bouwmaterialen op
• Maakt steenachtige bouwmaterialen aan het oppervlak waterafstotend, zodat
regenwater niet kan indringen en de buitenmuren hun isolatiewaarde behouden
• Voorkomt vorstschade, vervuiling, zoutuitslag, algen en schimmelvorming
• Geeft geen kleur aan bouwmaterialen
• Hoog waterdamdoorlatend

Kleur en glans

• Kleurloos (waterhelder)
• Mat

Basisgegevens

• Dichtheid: ca. 0,78 g/cm³
• Droogtijd: ca. 8 uur
• Regendichtheid: beschermeffect > 90%
• Diffusieweerstand: de bouwstofdichtheid neemt max. 5% toe
• Vlampunt: 36°C
De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V.
Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Verbruik
Kan pas vastgesteld worden aan de hand van een proef, daar de ondergrond behandeld moet worden tot
verzadiging is bereikt

Ondergrondcondities

Alvorens de schilderwerken aan te vangen dient de te behandelen ondergrond volledig hydraulisch afgebonden
(pH neutraal, vast te stellen met behulp van pH indicatorpapier en gedemineraliseerd water) en voldoende
winddroog te zijn.
Ondergrond keuren en eventueel met een geschikt reinigingsmiddel reinigen.

Verwerkingscondities

Minimum 3°C

Instructies voor
gebruik

Aanbrengen met borstel, sproeier of pistool.
Meermaals nat-in-nat tot verzadiging van de ondergrond.
Gereedschap dient dadelijk na gebruik met white-spirit gereinigd te worden.

Veiligheidsmaatregelen

Ontvlambaar
Recipiënt gesloten houden
Tijdens de arbeid niet eten, drinken of roken
Product niet in de gootsteen werpen
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad
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Aanvullende
gegevens

Alle niet te behandelen delen zorgvuldig afplakken en/of afdekken.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
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PPG Coatings bvba/sprl ,Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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