ARDUIN-BESCHERMER
Bescherming voor natuurstenen oppervlakken
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Krachtige en dampdoorlatende oppervlaktebescherming voor de
meest voorkomende minerale ondergronden in en rondom de
woning. Het vormt een vuil- en vetafstotend oppervlak. Hierdoor
wordt het onderhoud vereenvoudigd en wordt onherstelbare
schade door onmiddellijke indringing van vet, olie en vuil
tegengegaan. Bovendien beschermt het tegen alle verwering,
erosie, vervuiling en vorming van micro-organismen. Het product
is kleurloos en verandert het uitzicht van het behandelde materiaal
niet. Vanwege zijn hoge UV-bestendigheid gecombineerd met
zijn geurloze milieuvriendelijke samenstelling kan het zowel
binnen als buiten toegepast worden.

Toepassing
Te gebruiken voor alle horizontale en verticale oppervlakken in natuursteen zoals terrassen, opritten, paden, gevels,
grafstenen, standbeelden, schoorstenen, ... in arduin (blauwe hardsteen), marmer, graniet, zand- en kalksteen,
terracotta, beton en cementbezettingen.

Voordelen
❱ Vuil- en vetafstotend
❱ Verandert het uitzicht niet
❱ UV-bestendig en dampdoorlaatbaar
❱ Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
❱ Binnen en buiten te gebruiken

Hoeveel product heb ik nodig ?
Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond
7 à 10 m²/L
• Arduin
10 à 15 m²/L
• Marmer
6 à 7 m²/L
• Terracotta
20 à 25 m²/L
• Graniet
7 à 10 m²/L
• Zandsteen
3 à 5 m²/L
• Beton, baksteen

Handige weetjes?
• Bewaren op een koele (max 20°C) en vorstvrije plaats
• Spatten op schilderwerk en/of glas onmiddellijk verwijderen met water.
• Bij buitentoepassingen niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger
dan 25°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen de 8 uur
Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Hars

Transparant

0,75/ 5 / 15 L

Afhankelijk van de
porositeit van de
ondergrond, bij
arduin 7 à 10 m²/L

Ca. 4 uur
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij. Reinig de ondergrond onder hoge
druk bij ernstige vervuiling.
• Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met STOP GROENE
AANSLAG.
• Schud ARDUIN-BESCHERMER intensief voor gebruik. Test eerst op een
onopvallende plaats. Mag ook op een lichtvochtige ondergrond aangebracht
worden.

Hoe gebruik ik het product ?
• Breng ARDUIN-BESCHERMER onverdund aan op poreuze materialen in één
laag met kwast, roller of sproeier tot de ondergrond verzadigd is. Vermijd
plasvorming. Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de
ondergrond.
• Breng ARDUIN-BESCHERMER onverdund aan op niet-poreuze materialen in
één laag met borstel of roller. Laat 10 min. drogen en verwijder met propere
doek het overtollige product.
• Laat het product min. 4 u drogen en zorg dat het regenvrij blijft voor 8 u.
• Na 7 dagen beschermt de laag optimaal.
• Vermijd het aanbrengen van ARDUIN-BESCHERMER in volle zon.

Wil je meer info ?
Verbruik

15 L
± 150 m2
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Droogtijd

4

h/u

Reiniging

H2O

Wij staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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