
Eigenschappen:
• oplosmiddelvrij
• kant en klaar
• superieure water afpareling
• optimaal indringvermogen
• kleefvrije droging
• ondergrond kleur verandert niet
• waterdamp diffuus
• bestand tegen aggressieve stoffen
• vorst-dooizout wissel bestendig
• spuit-, rol en kwastbaar
• smetvrij te verwerken

Toepassing:
ASOLIN-SFC45 wordt als vochtwerende impregneer
creme op verticale, sterk neigende en bovenhandse-
vlakken ingezet. Het kan worden ingezet op klinkers, 
kz-steen, beton en cementgebonden stuclagen. Na
applicatie vernet  zich de massa in de ondergrond tot
een diep zittend waterwerend scherm.

Technische gegevens:
Basis: silaan crème
Kleur: wit
S.G.: 0,87 kg/ltr
Consistentie: crème 
Werkzame stof: 45%
Verbruik: afhankelijk van de ondergrond

ca. 0,100 - 0,250 ltr/m2

Ondergrond-/
verwerkingstemp: +5° C tot +35° C
Reiniging: voor uitharding met water
Verpakking: 2,5 – 10 en 20 ltr
Opslag: Vorstvrij, minstens 18 maanden

indien opgeslagen in gesloten 
originele verpakking. 
Aangebroken verpakkingen 
kortstondig verwerken.
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ASOLIN-SFC45 Art.-Nr. 2 01247
Hydrofoberende Gevelcreme  met dieptewerking 

Ondergrond:
De te behandelen ondergrond dient stevig, droog,
draagkrachtig, openporig, schoon  en vrij van
scheidende substanties zoals; olie, vet, algen en mos te
zijn. In ieder geval dient de ondergrond vakkundig
beoordeeld en voorbehandeld te worden. Er dient
gewaarborgd te zijn dat water en daarin opgeloste
stoffen niet achter de gehydrofobeerde zone kan komen.

Verwerking:
ASOLIN-SFC45 wordt met een airlesspuit, kwast of roller
op de ondergrond geappliceerd.De massa dient
gelijkmatig als standvaste witte film in de gewenste dikte
op de ondergrond aangebracht te worden. Deze laag
wordt aansluitend door de ondergrond opgenomen en
blijft ca. 10 - 30 minuten  zichtbaar, binnen deze tijd zal
de film transformeren in een transparente gel.  Er kunnen
enkele uren verstrijken alvorens deze transformering
compleet is afgesloten en afhankelijk van de
weersomstandigheden kan de ondergrond een iets
donkerder karakter aanhouden, alvorens terug te keren
tot zijn oorspronkelijke kleur.

Attentie:
Niet te behandelen vlakken afschermen tegen inwerking
van ASOLIN-SFC45.
Aangrenzende vlakken en bouwdelen die niet in contact
met dit materiaal dienen te komen, zoals: ramen, deuren,
lak, glas en planten s.v.p. afdekken.

Niet toepassen tijdens regen en bij regen verwachting.

Lees s.v.p. het bijbehorende EG-veiligheidsblad!
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Al deze gegevens zijn verkregen door onderzoek en praktijkervaringen gedurende vele jaren. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden
waaronder onze producten worden toegepast, en het feit dat wij op de verwerking geen invloed hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de
verkregen eindresultaten.


