Teknisk Datablad
BEECK Silikatsystem

BS PLUS
Farveløs , vandafvisende imprægnerings middel til beskyttelse af sugende mineralske
overflader . Fremragende til beskyttelse af for eks. historiske bygninger mod
fugtindtrængning og snavs.

Egenskaber

Forbrug

BEECKS BS PLUS er smudsafvisende og vores
erfaring viser at BS PLUS beskytter mod
fugtindtrængning fra regn i mindst 12 år .
Samtidig bevarer BS PLUS bygningens
diffusionsåbenhed.
Vandafvisnings- og diffusionsåbenhedskoefficienter
W < 0,03
S < 0,03

Afsæt et prøvefelt på ca. 1 kvadratmeter og påfør
BS PLUS som ovenfor beskrevet indtil området er
fuldstændig mættet.
Udregn derefter forbruget for hele den flade som
ønskes behandlet.
Under arbejdet skal man løbende sikre sig, at
facaden påføres en mængde BS PLUS svarende til
prøvefeltet.
Afhængig af indsugning vil forbruget variere fra 0,25
til 0,8 liter pr. kvadratmeter.

Anvendelsesområder
Udvendig på alle porøse, sugende mineralske
overflader så som beton, kalk- og cementpuds,
kalksandsten og tegl.
Er desuden fremragende og anbefalelsesværdig som
slutbehandling på silikatmaling – f.eks. REN
SILIKATMALING , BEECKOSIL.

Forarbejder
Overfladen skal være helt afrenset ned til det
mineralske underlag.
Overfladen skal være helt tør og fri for salt og
syrerester.
Tilstødende overflader, som ikke skal behandles
afdækkes effektivt.

Rengøring af værktøj
Rengøring af værktøj foretages med terpentin eller
sprit umiddelbart efter brug.

Opbevaring
Ved kølig og frostfri opbevaring i tæt tillukket
emballage er holdbarheden mindst 18 måneder.

Brugsanvisning
Påføres oppefra og nedover på overfladen med kost
på mindre overflader og med havesprøjte på større
overflader således at væsken løber ned ad væggen.
Skal påføres i rigelige mængder, så overfladen bliver
fuldstændig mættet.
Behandlingen gentages – vådt i vådt – efter 10 til max
20 min. forløb.
Silikatmaling må ikke behandles med BS PLUS
tidligere end 10 dage fra påføringen.
BS PLUS må kun påføres i tørt vejr og skal beskyttes
effektivt mod regn i mindst 12 timer efter påførslen.

Vigtigt
Indeholder alkalisilikat. Irriterer øjne og hud.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt
med vand og læge kontaktes.
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