Hydrofoberen

Feit: 40% van bouwschadegevallen heeft vocht als oorzaak.
Het tegengaan van vocht in de gevelconstructie behoort dus tot één van de belangrijkste beschermingsmethoden. Hydrofuges zijn waterafstotende producten om gevels mee te impregneren en zo duurzaam te beschermen tegen water en andere vervuiling. Hydrofuges vormen een doorzichtige laag over de gevel, het uitzicht
van het oppervlak blijft dus ongewijzigd. Deze laag is waterafstotend en dampdoorlatend. Naast een langdurige vochtafstotende werking hebben hydrofuges ook een algen- en vuilwerende werking. Hydrofuges kunnen
toegepast worden op metselwerk, onbehandelde stenen dakpannen, opritten in klinkers en andere wateropnemende materialen.

Hydrofoberen
Secco Super
Solventgedragen kleurloze hydrofuge
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Solventgedragen hydrofobeermiddel
Op basis van poly-siloxanen
Voor het waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden:
baksteen, beton, asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...
Toepasbaar op “vers” voegwerk
Vermindert vorstschade, erosie, mos- en algenaangroei,...
Dringt diep in het te behandelen oppervlak
Waterafstotend en waterdampdoorlatend
Kleurloos, wordt volledig geabsorbeerd
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Secco Hydro
Watergedragen kleurloze hydrofuge
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Watergedragen hydrofobeermiddel
Op basis van oligomeer siloxaan-emulsie
Voor het waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden:
baksteen, beton, asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...
Toepasbaar op “vers” voegwerk
Toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden
Vermindert vorstschade, erosie, mos- en algenaangroei,...
Oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk
Dringt diep in het te behandelen oppervlak
Waterafstotend en waterdampdoorlatend
Kleurloos, wordt volledig geabsorbeerd
0,7-1,5 m2/L
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Secco Hydro Crème
Watergedragen pasteuze hydrofuge
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Op basis van siloxaan-emulsie
Direct na applicatie regenvast
Voor het waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden:
baksteen, beton, asbestcement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton,...
Vermindert vorstschade, erosie, mos- en algenaangroei,...
Toepasbaar op “vers” voegwerk en op eerder geïmpregneerde ondergronden
Toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden
Oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk
Zeer hoog indringvermogen door lange contacttijd
Waterafstotend en waterdampdoorlatend
Kleurloos, wordt volledig geabsorbeerd

0,1 0,4kg/m2
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