DAC HYDRO PLUS

Dekorativ och skyddande
takpannefärg
•

Snabb, lättapplicerad och ekonomisk

•

Kräver ingen grundfärg på betongunderlag

•

Kostnadseffektiv hög sträckförmåga: 10 m²/l

•

Varaktig kulör och glans

•

Regnsäker efter bara 2 timmar

DAC HYDRO PLUS
BESKRIVNING

RENGÖRING

Flexibel och hållbar akrylfärg för renovering och skydd av betongtakpannor.

Vatten

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

NOTERA

Dac-Hydro-Plus används för varaktigt skydd och renovering av takpannor av lertegel
och betong.

Applicera två skikt för att säkerställa enhetligt utseende.

TEKNISK DATA

VOC-halt (oförtunnad):
35 g/l
VOC-halt (bruksklar lösning):
35 g/l
VOC-kategori:
A/i
VOC-gräns:
140 g/l
Flampunkt:
ej brännbar
Säkerhetsinformation:
Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

Densitet:
Glans:
Volymtorrhalt:
Vikttorrhalt:

1,16 kg/l
sidenmatt
30 %
40 %

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH
Beröringstorr:
Hanteringsbar:
Övermålningsbar: 24 t
Fullt uthärdad:

1t
2t

SÄKERHET

LAGRINGSDUGLIGHET
2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 ° och 35 °C.

1 vecka

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK
Torrfilm

Våtfilm

1:a skiktet:

33 µm

110 µm (125 g/m²)

2:a skiktet:

26 µm

85 µm (100 g/m²)

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA
10 m²/l per skikt

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG
Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet,
appliceringsmetod och individuell appliceringsteknik.

FÖRBEHANDLING
Avlägsna allt löst material, smuts och föroreningar genom högtryckstvättning (min 20
MPa) med vatten. Komplettera med FK 111 för avlägsning av alger och mossa.
Applicering ska endast ske på rena, fasta, normalt absorberande (obehandlade takpannor) och torra underlag.

REKOMMENDERAD GRUNDFÄRG
Betong: krävs ej
Fibercement (Eternit): använd Dac-Hydro Pro
Skiffer: Primer 44HS eller Pegafix
Lertegel & betongpannor, väderexponerade och/eller mycket porösa: Primer 44HS
Mycket täta underlag: Noxyde, förtunnad med 25 % vatten
Vidhäftningsprov rekommenderas.

ANVISNINGAR FÖR BRUK
Omrör materialet väl tills fullständigt homogent.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN
> 8 °C, relativ luftfuktighet (RH) max. 80 %. Applicera ej i direkt solljus.

APPLICERING & FÖRTUNNING
Pensel:

applicera oförtunnad

Roller:

applicera oförtunnad

Luftlös sprutning:

späd ca 3 % med vatten, munstycke: 009 - 013 /

Luftburen sprutning:

rekommenderas ej

