Produktdatablad

Vattentätande Betongfärg Latex

Produktbeskrivning

Teknisk data

DRYLOK vattentätande betongfärg är en unik färg som garanterat stoppar vatten, även
under högt tryck. DRYLOK bildar en barriär mot vatten genom att den tränger långt in i
betongens porer och skapar en vattentät film. Utmärkt för bassänger och poler. DRYLOK
kan ej mögla och är resistent mot alkali. Bästa resultat fås om den appliceras på torra
ytor, men kan appliceras på lätt fuktade ytor också.

Ytfinish
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet
Ph
Filmtjocklek

Matt strukturerad yta
Se färgprover
Svag, typisk doft av latex
Inte brandfarlig
125 till 135 KU
9,5 till 9,9
13 till 21 mil vått

VOC‐halt
Kategori
EU gränsvärde

89 g/l max
A/i
140 g/l

Torktider

vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar:
Övermålningsbar med
dekorativ latexfärg

30 minuter till 1 timma
3 timmar
24 timmar

Förtunning

Förtunnas inte

Täckning

Teoretisk: 3,5 m2/liter
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och
materialsvinn vid applicering.
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Vattentätande Betongfärg Latex
Förberedelser

Betongytan måste vara ren och fri från smuts, damm, fett, olja, frost och färg. Laga
alla hål och sprickor med DRYLOK Fast Plug, en snabbhärdande hydraulisk cement.
Kontrollera även fogen där golv och vägg möts, fyll igen eventuella sprickor med
DRYLOK Fast Plug. Ta bort efflorescenser (vita kalkutfällningar i betongen) med
DRYLOK Etch och en stålborste. Ingen garanti ges om DRYLOK används på en redan
målad yta.

Applicering

Rör om ordentligt före och under applicering. Måla endast när temperaturen är
över 10°C. applicera DRYLOK vattentätande betongfärg direkt på den bara
betongytan med en nylonpensel, så den tränger in ordentligt i betongens porer. För
bästa resultat, vänta på en torr (regnfri) period innan applicering. Lägg på TVÅ
LAGER. Låt torka 3 timmar mellan lagren. Andra lagret kan appliceras med en
pensel eller roller.

Viktigt

Om läckage fortfarande uppstår efter två lager, måla yttelrigare en gång på denna
yta. Vid målning på insidan av betongcistern, fiskdamm och vattentankar, låt
DRYLOK vattentätande betongfärg torka i en vecka innan den fylls med vatten.
DRYLOK vattentätande betongfärg ger i sig själv ett dekorativt och skyddande
ytskikt. Önskas annan färg annan färg att användas ovanpå, i dekorativt syfte, kan
en latexfärg av god kvalitet användas (låt dock DRYLOK vattentätande betongfärg
torka i 24 timmar innan latexfärgen appliceras).

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med
tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och
verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda
brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Brytning

DRYLOK vattentätande betongfärg kan brytas till ljusa kulörer med en alkalisäker
brytpasta. Använd endast 25% av vad som normallt rekommenderas. Använd inte
mer än 60 ml till 3.8 liter.
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Lagring

Lagra i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur
mellan 5 och 35°C. Förvaras frostfritt.

Storlekar

DRYLOK vattentätande betongfärg finns i 946 ml (endast vit) och 3.8 liter
förpackning.

Artikel nr

DRYLOK VTB Vit
DRYLOK VTB Vit
DRYLOK VTB Grå
DRYLOK VTB Beige
DRYLOK VTB Blå

Storlek
946 ml
3.8 liter
3.8 liter
3.8 liter
3.8 liter

Artikel nr
27512
27513
27613
27713
27813

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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