
IMPOXY KAPILLÆR BARRIERE

I slutningen af blandingens levetid, på grund af dens stærke reaktion, vil der udvikles en høj temperatur.

Jo mere af blandingen der forbliver i spanden, desto mere varme udvikles der.

På grund af den korte åbningstid anbefales det at blande mindre mængder i forhold til slutbrugerens 

erfaring med produktet.

Udelukkende til professionelt brug.

Forårsager svære forbrændinger af huden, hudirritation, det kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Forårsager svær øjenirritation. I tilfælde af kontakt med øjnene, vask straks med

rigeligt med vand i løbet af 15 minutter og søg lægehjælp. I tilfælde af kontakt med

hud, vask med sæbe og vand. Brug aldrig opløsningsmidler eller fortyndervæsker. Må ikke indtages. 

Hvis det bliver indtaget, fremkald ikke opkastning og søg straks lægehjælp.

Det anbefales at overholde følgende foranstaltninger:

• God ventilation.

• Sikkerhedsbriller.

• Gummihandsker.

• Brug af maske med kemisk værn.

Tomme beholdere skal bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.

Giftig for organismer, der lever i vand, med vedvarende skadelige virkninger.

Luk låget efter hver brug for at forhindre, at produktet tørrer ud eller fortykkes.

Impoxy kan udover at fungere som en spærre for synlige optørringer også fungere som en kapillær

barriere, således at har man en for fugtig overflade, kan microcementen stadig påføres efter en behandlig

med Impoxy som kapillære barriere.

For at vi kan sikre os at barrieren holder er det vigtigt at overfladen er ren og solid.

Det kan påføres fugtige overflader, men ikke mættede overflader.

Max fugtighed ved brug som kappilær barriere er 60%.

1. Mix Impoxy komponent A  og komponent B grundigt sammen med et mekanisk piskeris på lav

hastighed.

2. Påfør Impoxy med en rulle, et lille område ad gangen således at man kan udføre trin 3 samtidigt.

3. Drys tørt sand ud på området. 0,3-0,8 mm pr 1 kvm.

4. Lad det tørre I 24 timer.

5. Fej det overskyedende sand væk og støvsug.

6. Påfør Impoxy med en stålspartel, forbrug: 3,35 kg pr kvm.


