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DATABLAD 976
9 30.12.2013 SILOKSAN GEL

PRODUKTTYP Vattenburen, polysiloxanhaltig gel f�r anv�ndning p� mineraliska ytor tillsammans
med SILOKSAN FACADE silikonemulsionsf�rgen (den s.k. SILOKSAN-metoden).
Sparar fr�n 1-3 separata grundningsbehandlingar och minskar s�ledes
arbetskostnaderna.
F�rgproduktgrupp 112 enligt MaalausRYL 2012 (f�rgmaterialgrupp 09.9 enligt
MaalausRYL 2001) (FI).

ANVÄNDNING F�rb�ttrar underlagets vattenavst�tande egenskaper  genom att f�rhindra regnvatten
och st�nk fr�n att tr�nga in i konstruktionerna. L�ter vatten�ngan som avdunstar ur
konstruktionen penetrera. Minskar saltutf�llningen till konstruktionens yta.

GODKÄNNANDEN Produkten har CE-godk�nnande f�r skydd av betongytor. Ytterligare information: se
sida 2: "CE-M�RKNING".

TEKNISKA DATA
Torrhalt Ca 80 volym-%

Flyktiga organiska Åmnen
(VOC)

EU VOC gr�nsv�rde (kat A/h): 30 g/l 2010. Produktens VOC: max. 30 g/l.

Densitet 0,9 g/ml
Torktid, +23ÇC / 50 % RH
- klibbfri

ÉvermÑlningsbar
efter 1 timme
efter 2 - 3 timmar

FÖrtunning och rengÖring av
redskap

Vatten

FÖrpackningsstorlekar 1 L
(tillgÅngligheten varierar landvis)

VÅnd



DATABLAD 976
Sida 2

BRUKSANVISNING
FÖrbehandlingar

Applicering

Se etiketten eller databladet f�r SILOKSAN FACADE silikonemulsionsf�rg.

Blandas f�re appliceringen i SILOKSAN FACADE silikonemulsionsf�rg i f�rh�llandet 9 l f�rg
: 1 l gel. B�r omblandas med t.ex. borrmaskin minst 5 minuter.
Appliceringen utf�rs med SILOKSAN FACADE silikonemulsionsf�rg enligt givna
instruktioner. OBS! FÅrdigblandad fÅrg bÖr anvÅndas inom samma arbetsdag (<18 h).
F�rgen �r anv�ndbar �ven efter detta, men den vattenavst�tande effekten f�rsvagas och �r i
klass med t�ckf�rgens.

AppliceringsfÖrhÑllanden Temperaturen skall vara �ver +5�C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

LAGRING F�rvaras frostfritt.
Lagringstemperaturen skall vara under +30�C.

CE-MÄRKNING

0921

Teknos Oy
Spiselv�gen 3, PB 107

00371 Helsingfors, Finland
13

Prestandadeklaration nr 0017

0921-CPR-2130
EN 1504-2:2004

Produkter avsedda f�r skydd av ytan – Hydrofobisk impregnering
Skydd mot penetrering (1.1)

Fuktreglering (2.1)
F�rb�ttring av den specifika resistansen (8.1)

Intr�gningsdjup Klass II: ≥ 10 mm

Vattenabsorption och alkaliresistans Absorptionsf�rh�llande
< 7,5 % j�mf�rt med det obehandlade
provexemplaret
< 10 % efter neds�nkning i alkalil�sning

Torkhastighet f�r hydrofobisk
impregnering

Klass I: > 30 %

Viktf�rlust efter frys-t�pr�vning med
saltl�sning

F�rverkligad (viktf�rlust minst 20 cykler
senare j�mf�rt med det oimpregnerade
provexemplaret)

Farliga �mnen Se s�kerhetsdatabladet

Databladets uppgifter grundar sig p� laboratorief�rs�k och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna �r endast riktv�rden och �r beroende av bland annat kul�r och
glansgrad. D� vi inte kan p�verka f�rh�llandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast f�r f�rgens kvalitet och att kvaliteten �verensst�mmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte f�r skador som uppkommit p� grund av felaktig anv�ndning av f�rgprodukten. P� v�ra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av v�ra datablad, s�kerhetsdatablad och systemblad.


