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Teknisk datablad
Varenummer 0666

Facaderensepasta
Fluoridholdigt præparat

Vandbaseret

Til udendørs brug

Forarbejdningstemperatur

Anvendelsesområder
Til alle facadeflader af klinker, tegl
og natursten samt til skulpturer.
Ikke egnet til synligt
kalkstensmurværk. Opløser ikke
mørtelrester.
Produktegenskaber
Brugsklar, svagt sur, thixotropisk
facaderensepasta til overflader af
klinker, tegl og natursten. Yderst
minimalt spild på grund af
pastaens lave surhedsgrad. Mørke
stenarter kan få en lysere
farvetone, hvis facaderensen får
lov til at sidde på i længere tid. På
grund af den thixotropiske
konsistens kan man opnå et rent,
rationelt arbejde, materialet løber
ikke.

Stryges/rulles på

Udlægnings-/

påføringsmængde i alt

Opbevares
frostfrit og køligt/
beskyttes mod
fugt/luk beholder
godt til

Opbevaringstid

Produktdata
pH-værdi:
Viskositet:
Bæremateriale:
Udseende:
Vaskes af med rigeligt vand under
tryk (højtryksspuler). I tilfælde af
dybtliggende fuger skal der vaskes
særligt grundigt efter. Steder med
stærkere tilsmudsning skal
behandles mekanisk med en
skurebørste eller en gulvskrubbe
(inden der vaskes af med vand).
Der må ikke være rester af
pastaen tilbage i fordybningerne
efter afvaskningen.
Forarbejdningstemperatur:
Mellem + 5° C og + 30° C

Forarbejdning

Bemærkninger

Inden anvendelse bør der altid
foretages en prøveafrensning på et
ikke-fremtrædende sted. Påfør
Remmers Facaderensepasta på
den tørre flade, der skal renses,
med fladestryger, loftspensel eller
lammeskindsrulle. Lad virke i 2 - 5
min. Den må dog ikke tørre ind.
Ingen forvanding!

Afdæk tilstødende flader, navnlig
glas, træ, metal osv., og beskyt
planter og træer.
Overhold tilstrækkelig ventetid
inden der foretages eventuel
efterfølgende imprægnering!
Bær handsker, ansigtsbeskyttelse
og beskyttelsesdragt under
behandlingen og højtrykspulingen.

5
1200 mPa s
Vand
klar, thixotropisk pasta

Arbejdsredskaber, rengøring
Skurebørste, gulvskrubbe,
fladestryger, loftspensel,
lammeskindsrulle, højtryksspuler.
Rengør med vand efter brug.
Leveringsform, forbrug,
opbevaring
Leveringsform:
Plastbeholder 1 kg, 5 kg og 30 kg
Forbrug:
Afhængig af tilsmudsningsgrad
min. 0,1 kg/m².
Opbevaring:
Ved kølig, men frostfri opbevaring i
originalemballage er holdbarheden
min. 3 år.
Skal opbevares uden for børns
rækkevidde.
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Opsamling + bortskaffelse af
spildevand

Sikkerhed, økologi,
bortskaffelse

Materialerester og vand
indeholdende materialerester må
ikke hældes i afløb, der kun er
beregnet til overfladevand, men
skal neutraliseres og udledes i
spildevandskloakken.
pH-værdien for det rensede vand
skal ligge mellem 7 og 9.
Sørg for at overholde gældende
bestemmelser for udledning af
spildevand (tyske regler i
Arbejdsblad A 115 DK 628.241
(083) + 628.543).

Nærmere informationer om
sikkerhed under transport,
opbevaring og omgang samt om
bortskaffelse og økologi findes i
det aktuelle sikkerhedsdatablad.

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste
udvikling og tekniske viden inden for vort anvendelsesområde.
Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor
indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som
følge af indholdet i dette datablad. Informationer, der går
ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver
moderselskabets skriftlige godkendelse..
Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle
tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle
tidligere tekniske datablade.
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