
Mineral Regnstopp
V

God beskyttelse mot vann lønner seg på sikt.
Beckers Mineral Regnstopp V er et
impregneringsmiddel som effektivt stopper
overflatens evne til å absorbere vann når det
regner, og lar fasaden puste ut vanndamp. Ved
hjelp av Mineral Regnstopp V reduseres risikoen
for frostsprengning og det blir lettere å rengjøre
overflaten ettersom det blir vanskeligere for
smuss å trenge gjennom overflaten. Bruk
Mineral Regnstopp V på ubehandlede
absorberende mineraloverflater av for eksempel
puss, betong eller murstein.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 8 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C i overflatetemperatur

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Annet

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Stopper effektiv flatens evne til ta opp vann
Reduserer risiko for frostsprengning
Hindrer smuss å trenge inn i underlaget
Stopper effektiv flatens evne til ta opp vann
Reduserer risiko for frostsprengning
Hindrer smuss å trenge inn i underlaget
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Forberedelse av overflaten
Nytt puss og betong skal eldes minst 2 måneder før
behandling. Fungerer ikke på kalkede eller smittende
overflater. Overflatene skal være fri for løs maling og
andre stoffer som kan stoppe penetrering av Regnstopp
V. Underlaget skal være tørt og rent for smuss, salter og
fett. Husk at etter rengjøring og skylling med vann kan
det ta flere dager med tørt vær før underlaget har tørket
ut. Sprekker og skader bør repareres med materialer som
har samme hardhet og struktur som overflaten. Sjekk at
tilkoblinger og gjennomføringer er tette, f.eks.
monteringer for balkonger og avløpsrør. Også tilkobling
til vindusark og montert inventar osv.

Påføre
Regnstopp V påføres lett uten å mette underlaget. Unngå
ar det danner seg film på overflaten. Det kan brukes ulike
typer påføringsutstyr. Det enkleste er airless- og
lavtrykkssprøyte, men også pensel og rulle fungerer
godt. På svært sugende flater, start behandlingen øverst
og arbeid nedover, alternativt påfør 2 strøk vått i vått. For
lite sugende flater, start nederst og jobb oppover.
Mineralplater bør helst være ett år gamle, men kan, med
godt resultat, påføres 2 strøk med noen timers tørking
mellom.

Når du er ferdig med å male
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig
Beskytt overflater som ikke skal behandles. Tørk
eventuelt sprut umiddelbart. Behandlede overflater kan
få saltavsetninger i tørketiden når vannet er fordampet.
Dette gjelder mineralske overflater som inneholder veldig
mye salter. Etter at produktet har tørket, forhindres disse
saltene i å trenge gjennom. Behandlet overflate kan
viderebehandles med alle

Beckers vanntynnbare malinger for mineralske
overflater, men ikke kalkmaling. Temperaturen på luften,
overflaten og malingen må være minst + 7 ° C. Ikke mal
direkte i sollys, regn eller fare for regn.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark,
brosjyrer og nettsted

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.
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