DAKO VERF BV VERFFABRIEK
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DAKO SILK
Kleurloos gevelbeschermingsmiddel op basis van in alifatische
oplosmiddelen opgeloste siliciumverbinding.

TOEPASSING:

Het behandelen van beton, gasbeton, metselwerk, natuursteen, pleisterwerk etc.

KENMERKEN:

Water- en vuil afstotend, waterdampdoorlatend, kleurloos, vermindert de kans op
zoutuitslag, vorstschade, wapeningscorrosie, mos- en algenaangroei.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid
Kleur

ca. 0,8 kg./ltr.
kleurloos.

Droging bij 20°C en 65% RV:

na 1 à 2 uur volledig in de ondergrond
gedrongen.
Reeds na enkele uren is de impregnering
waterafstotend en regenvast.

Relatieve luchtvochtigheid

maximaal 85%.

Praktisch rendement
Applicatiemethode

ca. 5 m² per liter, sterk afhankelijk v.d. zuiging.
kwast, blokwitter, roller, spuit- en
sproeiapparatuur, e.d.
tussen 5 en 25°C (niet verwerken bij directe
zonnestraling op de gevel).
zeer goed buitenduurzaam.

Verwerkingstemperatuur
Buitenduurzaamheid

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Om een maximale indringing te krijgen verdient het aanbeveling om DAKO SILK vanonder
naar boven overvloedig aan te brengen, zo nodig de behandeling èèn of meermalen
herhalen (zie verder onder ‘WERKWIJZE’).
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Niet te behandelen oppervlakken goed afdekken (achteraf zeer moeilijk te verwijderen).
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

DAKO VERF BV VERFFABRIEK

Tolstraat 16 7482 DB Haaksbergen Tel. (053) 5740131

DAKO SILK
Vervolg

WERKWIJZE:

Voorbereiding:
Voordat de behandeling met DAKO SILK plaatsvindt:
Stof, vuil, mos, alg, schimmel en dergelijke verwijderen, bij voorkeur met hogedruk waterof stoomreinigingsapparatuur.
Beschadigde voegen vernieuwen; scheuren en andere gebreken repareren.
Glas, ramen en deuren, onderdelen van metaal en kunststof goed afdekken, DAKO SILK
is achteraf zeer moeilijk te verwijderen.
Planten in de directe omgeving van de gevel afdekken.
Om DAKO SILK zo diep mogelijk te laten indringen, is het gewenst de behandeling uit te
voeren tijdens of na een droge periode, op een droge ondergrond.

VERWERKING:

De verwerking van DAKO SILK gebeurt doormiddel van strijken, rollen, sproeien of
spuiten.
Strijken en rollen (geschikt bij kleine oppervlakken):
Het eenvoudigste is de verwerking met een kwast of blokwitter.
Belangrijk is dat er niet te weinig materiaal wordt aangebracht, omdat het succes van de
behandeling in hoge mate hiervan afhankelijk is.
Het beste resultaat verkrijgt men als het middel van onder naar boven wordt aangebracht.
Bij sterk zuigende ondergronden vindt de behandeling in twee of drie arbeidsgangen
plaats volgens de nat in nat methode, dat wil zeggen, direct nadat het impregneermiddel
in de ondergrond is getrokken, brengt men de volgende laag aan.
Sproeien en spuiten (zeer geschikt bij grote oppervlakken):
Bij gebruik van sproei- of spuitapparatuur is van belang dat de verwerkingsdruk gering is,
dit voorkomt te sterke verneveling, het sproeien of spuiten moet in feite gieten worden.
De sproei- of spuitmethode geeft de beste resultaten omdat daarmee een gelijkmatige,
diepe impregnering van het gehele oppervlak wordt verkregen.
Ook bij sproeien- of spuiten is het van belang om het middel van onder naar boven
overvloedig aan te brengen.
De sproei- of spuitkop dient ongeveer 10 cm vanaf de gevel gehouden te worden, zodanig
dat de vloeistof rechtstandig in de ondergrond dringt.
Het sproeien voortzetten tot de ondergrond geen vloeistof meer opneemt en 10-20 cm
lange ‘lopers’ ontstaan.
Het is aan te bevelen om sterk zuigende ondergronden twee of driemaal ‘nat in nat’ te
impregneren.
Om te voorkomen dat zich bij regen ‘aanzetten’ gaan aftekenen, moet de behandeling
zonder onderbrekingen plaatsvinden.

OPMERKING:

Kwasten, rollers, bussen, sproei- en spuitapparatuur die gebruikt zijn voor de verwerking
van DAKO SILK niet gebruiken voor het aanbrengen van andere producten.
Spatten op glas direct verwijderen met terpentine of wasbenzine.

VERPAKKING:

Blikken jerrycans van 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste
24 maanden houdbaar.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

