POPOLNA ZAŠČITA ZA KAMEN IN OPEKO

Brickcover® zagotavlja vodoodbojno zaščito kamna, opeke in betona, ki lahko zaradi posebnega
katalizatorja prodre globoko v podlago in ohrani povsem naraven videz površine.
Premaz Brickcover® ni strupen, ne ustvari površinskega filma in omogoča dihanje podlage.
Sestava zagotavlja dolgotrajno učinkovitost premaza Brickcover® na vodoravnih in navpičnih
površinah.
Premaz Brickcover® ustvari vodoodbojno pregrado, zaradi katere je material neprepusten za
vodo, slednjega pa ščiti tudi pred vremenskimi vplivi.

Lastnosti
•
•
•
•
•

Brickover® je prosojen, omogoča dihanje podlage in ne spreminja barve niti površine obdelanega materiala.
Brickover® preprečuje cvetenje, nastanek plesni in bakterij ter izločanje solitra. Ohranja čiste in zdrave površine ter
zagotavlja odlične rezultate tudi pri površinah iz navadne opeke.
Brickcover® ščiti tlakovane površine pred propadanjem, poleg tega pa zagotavlja njihovo odpornost na cikle
zmrzovanja in odtajanja ter vremenske obremenitve.
Brickcover® ne ustvari površinskega filma, temveč prodre v strukturo in tako omogoča normalno dihanje podlage.
Brickcover® je brez barve in vonja, ni strupen in ne škoduje okolju. Pri pravilni uporabi zajamčeno deluje od osem do
deset let.

Uporaba
 Na tlakovanih površinah iz opeke ali kamna.
 Na opečnatih zidovih.
 Na koritastih in navadnih strešnikih ter drugih materialih za kritine.
 Na zrelem betonu in ometih.
 Na naravnem kamnu.
 Na stikih med ploščicami v bazenih, prhah ali na terasah.
 Na kipih, kamnitih skulpturah, stebrih in ograjah za zaščito pred vremenskimi vplivi.
 Na kateri koli podlagi iz kamna, opeke in betona, ki lahko vpija vodo.

Tehnične lastnosti:

Učinkovitost:

Sestava

Mešanica vsebuje kalijev metilsilikonat
v vodni raztopini (< 5 %)

Lastnost

Rezultat

Rok trajanja

24 mesecev v nepredušno zaprti
embalaži

Prepustnost za paro

Vnetljivost

Ne velja

Prekrivnost na
liter

5 - 8 m2

Cikli zmrzovanja in
odtajanja

70 % v
primerjavi z
neobdelano
podlago
50 ciklov
brez posledic

Okoljsko
tveganje

Brez

Dovzetnost za cvetenje

Brez

Organoleptične
lastnosti

Tekočina brez vonja in barve

Koeficient trenja

Dry: 0.807
Wet: 0.467

Skladiščenje

Hranite v dobro zaprti embalaži

Obstojnost

Najmanj 8 let

Strupenost

Brez

Redčenje

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga
ni treba redčiti

Čas sušenja

Približno 2 uri (odvisno od temperature)

Referenčni
standard

UNI 8635/11
UNI 8942/3
B.S. 6431: Part
20:1984

Nanos
Površina mora biti dobro očiščena, zdrava, brez ostankov olja, laka ali prahu in povsem suha. Najbolj priporočljiv je nanos z
brizganjem (z nizkotlačnimi črpalkami, ki se navadno uporabljajo pri vrtnarjenju).
Po potrebi je mogoče premaz nanesti tudi z valjčkom ali čopičem. Premaz Brickcover® enakomerno nanesite na podlago.
Ker je na trgu na voljo mnogo vrst kamna in opeke ter možnih načinov uporabe, vam svetujemo, da premaz Brickcover®
vselej najprej preizkusite na manjšem delu površine in preverite, ali ta pravilno učinkuje. Na navpičnih površinah premaz
enakomerno nanašajte od spodaj navzgor. En liter izdelka predvidoma zadostuje za 5 do 8 m2, odvisno od poroznosti
podlage. Pri manj poroznih površinah (manj porozni kamni) je prekrivnost tudi 10 ali 11m2 na liter.
Ne nanašajte pri temperaturah pod 5°C!
Pri uporabi na betonu je priporočljiv predhodni nanos sredstva za globinsko impregnacijo Vetrofluid®.

Opozorila
 Pri nevpojnih površinah (porcelanski gres, itd.), na primer pri impregnaciji stikov med ploščicami, je treba
odvečni premaz nemudoma odstraniti z gobico ali krpo. Na površini ne sme biti ostankov premaza.

 Opečnata tla pred nanosom premaza umijte s kislo raztopino, da preprečite cvetenje. Priporočljivo je pranje
z visokotlačnim čistilnikom. V primeru dvomov je vselej priporočljivo premaz Brickcover® preizkusiti na
manjši površini za oceno možnosti pranja.

 Med nanašanjem zavarujte sijoče površine (steklo, aluminij): izdelek je bazičen, zato lahko poškoduje
tovrstne površine.

 Ne nanašajte drugega premaza.
Opomba:
Podatki v preglednicah so resnični in skladni z našim trenutnim znanjem.
Izdelke odlikuje najvišja kakovost, poleg tega pa izpolnjujejo proizvodne standarde. Po začetku nanašanja izdelka na
površino proizvajalec ne more več vplivati na njegovo uporabo in obnašanje, zato nobena izrecna ali implicitna garancija ne
krije končnega rezultata. Proizvajalec poleg tega zavrača vsakršno neposredno ali posredno odgovornost, ki izhaja iz uporabe
izdelkov. Izdelek je priporočljivo preizkusiti pred nanosom.

Zastopa in prodaja za Slovenijo:
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Tel.: +386 1 23 21 232
Splet: eco-beton.si
e-pošta: info@lombar.si
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