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SUPRA Gevel Hydrofuge
TRANSPARANTE WATERAFSTOTER VOOR VOLSTEENSE BUITENMUREN

OMSCHRIJVING
▪ Kleurloos, waterafstotend indringend product op basis van siloxaanharsen.
▪ Verhindert dat waterdruppels de behandelde ondergrond nat maken en via capillaire kanaaltjes zouden infiltreren: het maakt de behandelde materialen 

waterafstotend.
▪ Het verbetert de warmte-isolatie en de vorstbestendigheid want het materiaal blijft droog.
▪ Het vertraagt de salpeteruitslag en de netheid van de behandelde gevels blijft langer behouden omdat het regenwater, dat van de gevels afloopt, stof en 

roet met zich mee neemt.
▪ Omwille van zijn indringende werking, geeft het een langer beschermend effect tegen erosie en tegen het vasthechten van mossen, algen en schimmels.

GEBRUIK
▪ Waterafstotend maken van poreuze bouwmaterialen zoals beton, mortel, steen, baksteen.
▪ Preventieve bescherming van constructies die aanhoudend te lijden hebben van de regen.
▪ Gelieve minimum 28 dagen te wachten alvorens nieuwe constructies te behandelen.
▪ Op voorhand steeds een klein oppervlak behandelen, ten einde ongewenste verkleuring op bepaalde steensoorten op te sporen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
▪ Kleur: transparante vloeistof.
▪ Dichtheid bij 20°C: 0,78 ± 0,01.
▪ Droogtijd bij 20°C - RV 50-60 %.
 - Handdroog na ± 4 uur.
▪ Gehalte aan droge stof - gewicht : 5 %.

VERWERKEN
1. Voorbereiden van de ondergrond
▪ De ondergrond moet zuiver, droog, stofvrij en ontvet zijn.
▪ Algen en andere groene aanslag eerst verwijderen met SUPRA Stop Groene Aanslag.
▪ De bestaande salpeteruitslag moet eerst worden verwijderd door het oppervlak af te wassen met verdund chloorzuur, (1 liter chloorzuur of zoutzuur per 40 

liter water); daarna grondig reinigen met water.
▪ De staat van de voegen controleren; verweerde voegen moeten eerst hersteld worden.
▪ SUPRA Gevel Hydrofuge uitsluitend aanbrengen op ondergronden die minstens een maand oud zijn.
2. Aanbrengen van SUPRA Gevel Hydrofuge
▪ Het oppervlak moet van boven naar onder behandeld worden:
 - met een airless pistool, in één of twee lagen kruisgewijs aanbrengen.
 - ofwel met een borstel, in 2 lagen met een tussentijd van maximum 1 uur (ondergrond nog vochtig).
▪ Tijdens het aanbrengen van het product moet de omgevingstemperatuur tussen de 5 en 25 °C bedragen.
▪ Niet in volle zon te verwerken.
▪ Laat het behandelde materiaal goed verluchten (ademen) waardoor de vochtigheid kan verdampen.
3. Belangrijke opmerkingen
▪ Het is afgeraden om te gebruiken op natuursteen zoals blauwe hardsteen, marmer, enz. Indien het product tijdens de behandeling op blauwe hardsteen 

terechtkomt, deze onmiddellijk reinigen met white spirit.
▪ Bij toepassing op kleiachtige materialen die veel opgeloste zouten bevatten moet men zeker zijn dat de oppervlakken goed droog zijn. Zo niet zal er vlug 

salpeteruitslag optreden.
▪ Bij twijfel over de ondergrond, eerst een test uitvoeren of de fabrikant raadplegen.
▪ Bij toepassing op gewassen beton, kan het oppervlak op sommige plaatsen glanzend worden.
▪ Vermijd het contact met bitumen.

VERBRUIK
▪ 0,83-4 m2/L oftewel 0,25-1,2 L/m2 volgens de samenstelling en de poreusheid van de ondergrond.

REINIGING
▪ Onmiddellijk met white spirit.
▪ Spatten op glas en ramen moeten onmiddellijk worden verwijderd, omdat deze na zeer korte tijd niet, of nog zeer moeilijk, kunnen verwijderd worden.

VERPAKKING
▪ Bus van 5L en 25L.

OPSLAG
▪ 1 jaar in ongeopende verpakking, beschermd tegen vorst.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
▪ Zie het veiligheidsinformatieblad.
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Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.


