
BESKRIVNINGBESKRIVNING Transparent vattenburet impregneringsmedel.

REKOMMENDERADREKOMMENDERAD
ANVÄNDNINGANVÄNDNING

Fasader, golv i t.ex. lager, tak av fibercement, betong och lera, beläggningsstenar och annat
mineraliskt material såsom sandsten, betong, terrazzo, lerkakel, sandkalkstenar, stenbeläggning
och flaggstenar.

PRODUKTEGENSKAPEPRODUKTEGENSKAPE
RR

ProCover WB är ett transparent vattenbaserat impregneringsmedel (hydrofobt lösningsmedel)
som skapar en vattenavvisande yta. Alkalibeständigt fluorkolharts kombinerat med alkylpolysilan,
som tränger väl in i underlaget. Fettavvisande och diffusionsöppet, vilket gör att vattenånga som
kommer inifrån strukturen kan passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot
strukturens yta. Bildar ingen ytlig film. Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön
missfärgning. Minskar risken för frostskador. 
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Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är
given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen
ensidigt utan anmälan.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

GlansGlans -

BurkstorlekarBurkstorlekar 25 l

AppliceringsmetodAppliceringsmetod Pensel, roller eller lågtrycksspruta.
När du använder borste eller roller är appliceringen svårare på grund av den låga
viskositeten.
Vid användning av spray applicerar du på 0,5–1 bar. Justera trycket för att minimera
atomisering.

Torktid (23°C och 50%Torktid (23°C och 50%
relativ luftfuktighet)relativ luftfuktighet)

Torkningstiden vid 20 °C/65 % RH: Klibbfri efter cirka 0,5 - 1 timmar,
övermålningsbar efter cirka 6 timmar, fullständigt härdad efter cirka 6 dagar.
Torkningstiden beror på mängd, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.

LagringLagring Måste skyddas från frost. Bör inte förvaras i temperaturer över +30 °C.

PRODUKTDATABLAD 12.01.2021

PROCOVER WB

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är
given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen
ensidigt utan anmälan.



APPLICERINGSINSTRUKTIONERAPPLICERINGSINSTRUKTIONER

AppliceringsförhållandenAppliceringsförhållanden
Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.

FörbehandlingFörbehandling
Rengör ytorna från smuts, damm och salter. Rengör ytan med Iso A-Clean enligt bruksanvisningen.
Ytan måste vara helt torr, ren och absorberande för att säkerställa god genomträngning.

Blötlägg ytan med ProCover WB till mättnadspunkt genom att använda en vått-i-vått-teknik.
ProCover WB måste appliceras i en behandling 1–2 "lager" vått i vått för bästa resultat.
Undvik att applicera produkten i stark vind eller regn, eftersom det kan orsaka märken eller fläckar.
Impregneringsmedel (hydrofoba lösningsmedel) kan inte tränga igenom en yta som redan behandlats med en vattenavvisande
produkt.
Vätska som inte absorberas kan orsaka fläckar på ytan. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort.
Eventuella stänk måste torkas bort från fönster omedelbart. Täck alla fönster innan du applicerar ProCover WB.
Nygipsade eller nyputsade väggar måste vara helt härdade och torra innan ProCover WB appliceras.
Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

Miljö och avfallshanteringMiljö och avfallshantering
Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra
förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.
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