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MAXCLEAR

®

-D

SZÍNTELEN, VÍZTASZÍTÓ SZILIKONGYANTA HAGYOMÁNYOS
VAGY MÉSZKŐ HOMLOKZATOK ÉS HASONLÓ FELÜLETEK
VÉDELMÉRE

LEÍRÁS
A
vizes
bázisú,
speciális,
áttetsző
szilikongyantából
készülő,
víztaszító
tulajdonságú,
MAXCLEAR®-D
termék
mészkő és hasonló jellegű felületeken,
alacsony hőfokon égetett agyagon és
gipszvakolatokon alkalmazható. A felhordása
történhet kefével vagy alacsony nyomású
szórásos technikával.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
• Láthatatlan
védelem
mészkő
homlokzatoknak és beltéri vakolatoknak.
• Gipszvagy
gipszkarton
vakolatok
impregnálása.

• Alacsony hőfokon égetett agyagtermékek,
pl. tetőcserepek, téglák védelme.
• Hagyományos
téglahomlokzatok,
betonfelületek és egyrétegű habarcsok
víztaszítóvá tétele és védelme.
ELŐNYÖK
•
•
•
•
•
•

Csökkenti a vízfelvétel mértékét.
Nem gátolja a felület kipárolgását.
Elég egy rétegben felhordani.
Felületi sóképződéssel szemben ellenálló.
Védi a felületet a fagy okozta károktól.
Csökkenti a homlokzat karbantartási
költségeit.
• Vizes bázisú, ezért környezetbarát.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK
CSOMAGOLÁS
Felület előkészítése
A kezelendő felület legyen száraz, jó állapotú,
ne legyen rajta por, zsír vagy egyéb
szennyeződés. A rések legyenek kitöltve, a
repedések és a hézagok pedig MAXREST®,
ill. MAXJOINT® anyaggal javítva. Friss
betonnak vagy habarcsnak hagyjunk egy
hónap kötési időt a MAXCLEAR®-D
alkalmazása előtt.
Felhordás
Finomszőrű kefével vagy alacsony nyomású
szórópisztollyal itassuk át a teljes felületet
MAXCLEAR®-D-vel. A termék víztaszító
tulajdonsága már 4 órával a felhordása után
érvényre jut. Járjunk el módszeresen, ne
hagyjunk ki egyetlen részfelületet sem.
Védjük
az
alkalmazás
közvetlen
környezetében levő növényeket és egyéb
értékeket a ráfröccsenő anyagoktól.
Tisztítás
Használat után vízzel alaposan tisztítsuk meg
a keféket és egyéb munkaeszközöket.
ANYAGSZÜKSÉGLET
1,0 liter MAXCLEAR®-D 1,5 – 5 m² felületre
elegendő, annak porozitásától függően.

A MAXCLEAR®-D terméket 5 és 25 literes
műanyag kannákban forgalmazzuk.
TÁROLÁS
Bontatlan eredeti edényében, száraz, fedett,
nedvességtől és fagytól védett helyen, 5 °C
feletti hőmérsékleten tartva a termék tárolási
ideje tizenkét hónap.
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
A
MAXCLEAR®-D
lúgos
folyadéknak
minősül, ezért a kezelésére vonatkozó
szigorú óvintézkedések betartása kötelező. A
bőrre fröccsent anyagot azonnal mossuk le
vízzel. Szembe jutás esetén alapos, tizenöt
percen át tartó öblögetés javasolt tiszta
vízzel, dörzsölés nélkül. Szükség esetén
forduljunk orvoshoz. Kerülje a gőzök
belélegzését.
A MAXCLEAR®-D biztonsági adatlapját igény
esetén készséggel rendelkezésre bocsátjuk.
A termék és az üres csomagolás
hulladékként történő, hatályos előírások
szerinti
kezelése
a
végfelhasználó
kötelessége.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés
Sűrűség
Anyagszükséglet
Lobbanás
Víztaszító termékekre vonatkozó
átmeneti nemzeti szabályozás
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sz.

- víztaszító tulajdonság
- víztaszító tulajdonság időjárási hatások után
- lélegzőképesség
- kivirágzások

Színtelen folyadék
1,05 g/cm3
1,5 – 5 m²/liter
nem gyúlékony
maradéktalanul megfelel az
előírásoknak.
0,52 % megfelel
0,53 % megfelel
50,3 % megfelel
nincsenek megfelel

GARANCIA
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és
szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja
magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten
meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal
felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési
módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken
alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami
indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni
próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére
korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen
tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.
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