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TEKNISK DATABLAD

WP7-401 Facade 
Beskyttelse
USYNLIG IMPRÆGNERING AF YDERVÆGGE

Vandbestandige vægge

Lader væggene ånde

Energibesparende

Modstandsdygtig over for snavs

1 lag = 25 års beskyttelse

Anvendelse

• Påfør på en stabil, ren, håndtør og porøs facade. Lad tørre i to dage efter rengøring og mindst 7 dage efter reparation af 
murværk.

• Påfør ufortyndet i et enkelt tykt lag med en pelsrulle eller en blokbørste.

Produkt

Karakteristika

Nem at anvende: Synlig ved påføring og usynlig efter indtrængning. 
Kan anvendes på alle porøse, mineralske overflader og absorberes 
fuldt ud efter 30 til 60 minutter. Forhindrer vandindtrængning ved 
slagregn. En tør facade giver energibesparelser og færre 
frostskader. Forhindrer grønne aflejringer og mosvækst på 
nordvendte facader. Snavs har sværere ved at sætte sig fast, så 
facaderne er nemmere at rengøre. Kraftig reduktion af saltudslag. 
Indeholder ingen opløsningsmidler eller flygtige organiske 
forbindelser (VOC).

Anvendelsesomrader

• Behandling af facader efter hulmursisolering.
• Renovering af vægge med gennemtrængning af regn.
• Hydrofobering af teglskaller for udvendig isolering.
• Til mursten, mineralsk puds (crépi), porøs natursten, 

kalksandsten, teglskaller, beton.

Emballage

WP7-401 Facade Beskyttelse - spand 5L 602050257

Tekniske info

• Basis: Vandbaseret silanemulsion.
• Konsistens: Gel.
• Farve: Hvid/gul-hvid ved påføring, gennemsigtig 

efter indtrængning.
• Relativ massefylde: 0,83 (+/- 0,02).
• Faststofindhold: +/- 25 %.
• Anvendelsestemperatur: + 5 °C / + 30 °C
• Regnbestandig: Efter fuld optagelse (+/- 30 

minutter).
• Lagringsholdbarhed: 12 måneder ved tør og kølig 

opbevaring i original emballage.



Vandtæ
tning

Tec7 is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 38 
IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

Behandl eller dæk natursten helt for at undgå misfarvning. Træ kan også behandles. Foretag dog først en test på en træprøve, og 
lad det tørre i 24 timer. Fjern straks spildt væske med en fugtig klud, og skyl med rent vand. Rengør redskaber med rent vand. 
Fjern tørrede pletter med Tec7 Cleaner. Forbrug: +/- 30 m2 / 5 l afhængigt af overfladen, varierer mellem 20 og 40 m2 / 5 l.


