
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.
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RUBIO SIL-O-SEC
KLEURLOOS IMPREGNEERMIDDEL - SOLVENTGEDRAGEN - VOOR STEENACHTIGE ONDERGRONDEN

OMSCHRIJVING
Rubio Sil-O-Sec is een kleurloos impregneermiddel voor steen-
achtige ondergronden. 
Het product is gebaseerd op een 10 % combinatie van oligomeer-
siloxanen en laag-moleculaire silanen. 

Rubio Sil-O-Sec heeft een volledig waterafstotende, ademende 
laag. 

Nota: Niet geschikt voor toepassingen op arduin.
 
SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
- Zeer goed watervast,  zeer duurzaam waterafstotend.
- Vermindert vuilaanhechting, mos- en algengroei.
- Op droge en licht vochtige ondergronden te verwerken.
  (minimum drie dagen winddroog).
- Zeer goede penetratie.
- Hoge alkali - en U.V.-bestendigheid.
- Waterdampdoorlaatbaar.
- Lichte verkleuring en glansloos.
- Scheuroverbruggend tot 200 micron.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rubio Sil-O-Sec dient voor het waterwerend maken van alle 
steenachtige ondergronden zoals gevelelementen, klinker- en 
metselwerk, mortel, minerale pleistermaterialen, gasbeton, beton, 
eternietplaten, bakstenen etc. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding:

- De ondergrond moet ten minste “winddroog” zijn. 
- Vervuilde oppervlakten vooraf reinigen of stralen.
- Scheuren groter dan 0,2 mm, losse voegen en gaten eerst 
  herstellen. - Verf en bitumen verwijderen.  
- Ruiten, verfwerk, raam- en deurkozijnen afdekken met plastic 
  folie. 
- Mossen en algen behandelen met Rubioclean. Voor de 
  werkwijze: zie technische fiche. 

Toepassing: 

- Rubio Sil-O-Sec onverdund aanbrengen met langharige 
  blokkwast of nevelspuit d.m.v. bevloeien van boven naar 
  beneden.
- Bij voorkeur 2 lagen nat in nat rijkelijk aanbrengen zodat de  
  ondergrond volledig verzadigd is.

Algemene opmerkingen :

- Enkel verwerken bij temperaturen boven 5 °C. 
- Droging: 15 min. bij 15 °C.
- Gereedschap reinigen met white spirit of thinner.
- De met Rubio Sil-O-Sec behandelde muren kunnen niet 
  zomaar worden overschilderd. Raadpleeg hiervoor uw 
  leverancier. 
- Niet toepassen op arduin (veroorzaakt vlekken). 
- Vlekken op glas onmiddellijk verwijderen met white spirit of
  thinner. 

TECHNISCHE KENMERKEN: 
Basis: 10 % oligomeer- siloxaan/silanen
Uitzicht: heldere oplossing
Consistentie: waterdun
Vlampunt cc (astm d93): > 40 °C
Densiteit: ca 0.8 g/cm3 bij 20 °C
Alkalibestendigheid: uitstekend

VERBRUIK
Afhankelijk van de ondergrond ca. 0,5 tot 1 L/m²

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten 
om het exacte vebruik te bepalen. 

HOUDBAARHEID
In goed gesloten verpakking, tenminste 12 maanden houdbaar 
mits droog en vorstvrij bewaard.

VERPAKKING
PVC bus van 5 L, 10 L et 25 L
en vaten van 200 L

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product voor veiligheid, gezondheid en transport.
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