TDB van Harmony Voorbereiding.
Beschrijving

Kenmerken

Harmony Voorbereiding bereidt het oppervlak voor op het
aanbrengen van Harmony Beton Patina of Harmony
Zuurkleuring door de poriën te openen.

Soort: Schoonmaakmiddel
Verpakking: Kan van 1 l., 5 l., 20 l.
Verbruik: 1 liter = 10m2 onverdund en afhankelijk van de
porositeit van het oppervlak.
Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele
verpakking en bewaard op een droge en vorstvrije plek.
Garantie: WA fabrikant

Het kan ook gebruikt worden om het beton schoon te
maken.
Gereedschap en schoonmaken
Verstuiver met Viton afsluiter, masker, handschoenen en
beschermende bril.
Het gereedschap na gebruik met water schoonmaken.
Voorbereiding van de ondergrond

Gebruiksaanwijzing Harmony Voorbereiding

Voor u begint, controleer dat geen enkel product zoals een
sealer, vernis, uitharder enz. verhindert dat het water
opgenomen wordt.

De aanbrengtemperatuur moet tussen 5° en 25° liggen.
Verbruik: 1 l. / 10 m² afhankelijk van porositeit.

Om dit te doen, giet op verschillende plekken een klein
beetje water op het oppervlak dat gekleurd moet worden.
Als dit water snel wordt geabsorbeerd, is het oppervlak
poreus.
In het tegengestelde geval, als het water parels vormt is uw
oppervlak niet poreus en is er iets dat de opname van het
water onmogelijk maakt.
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Gebruik Harmony Voorbereiding onverdund.
Verstuif Harmony Voorbereiding in een straal die
goed gericht is om te voorkomen dat de wolk
wordt ingeademd die de verstuiver maakt.
Laat het product gedurende enige minuten
reageren en vervolgens wassen met Harmony
Neutraal Reinigingsmiddel.
Spoel met water en 24 uur laten drogen.

In deze fase is het noodzakelijk te weten welk soort product
aangebracht is.
In het geval dat het oppervlak beschermd wordt door een
acrylaat vernis of een beton wax, raden wij u aan een
afbijtmiddel voor vernis te gebruiken of het oppervlak te
schuren.

Het product valt niet onder het besluit nr. 2011-321 van 23 maart 2011 betreffende het etiketteren van bouwproducten of
muur- of vloerbekleding en verven en vernissen betreffende hun uitstoot van vluchtige stoffen.

De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en
ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen,
toepassingsmanieren
en
verplichtingen
van
de
toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn
deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet
beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het
product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is
door een latere versie. Versie van 15/10/2013.
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