DESHYDRO 98

WATERWEREND
IMPREGNEERMIDDEL
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Beschrijving

Deshydro 98 is een vochtwerend product ter
bestrijding van doorslaand vocht in muren;
Dit treedt op wanneer een muur door slijtage
poreus wordt. Hierdoor zal hij niet meer in
staat zijn om vocht af te stoten maar zal dit net
beginnen te absorberen. Ook voegwerk is hier
gevoelig aan. Naast het esthetische aspect
kan een dergelijke muur al sneller vorstschade
oplopen, doordat het water in de muur uitzet
bij vriestemperaturen. Om dit tegen te gaan
vult Deshydro 98 de poriën van de buitenmuur
op en vormt zo een beschermende laag.
Deze is waterwerend en biedt een duurzame
bescherming tegen vocht en de resulterende
vorstschade. Tevens blijft de muur langer
proper doordat vuil zich minder goed kan
hechten.
Gebruiksaanwijzing
✓✓ Om een effectieve behandeling te bekomen
moeten de muur en het voegwerk eerst
proper en schadevrij zijn.
✓✓ Tevens moet de muur vrij zijn van
salpeteruitbloeiingen. Deze houden het
vochtprobleem namelijk in stand, omdat
het water aantrekt (salpeter is een zout).
Hiervoor kan je ons product Neutrabrik
gebruiken.
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✓✓ Het product eenvoudigweg aanbrengen
d.m.v. een lagedrukspuit en dit op een
gelijkmatige manier
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Voorzorgsmaatregelen

Bescherm oppervlakken die niet behandeld
moeten worden. Vermijd ook zorgvuldig alle
contact tussen het product en de huid of mond.
Het product kan dodelijk zijn als het in de
luchtwegen terecht komt bij inslikken.
Fysische eigenschappen
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

dichtheid: 0,872 kg/L
voorkomen: vloeibaar
niet oplosbaar in water
vlampunt: 61° C
op solventbasis
concentratie actieve stof > 8% (gemiddeld
2 à 3%)
Opslag

Bewaren in goed gesloten
verpakking in een gesloten,
vorstvrije, geventileerde ruimte.
Tegen zonlicht beschermen.
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