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MICOPRO CL W 

Micopro CL W egner sig til hydrofobering af mineralske bygningsmaterialer med høj 
porøsitet, f.eks. teglsten, beton, mure, puds, tagsten.  

ANVENDELSESOMRÅDE: 

Micopro CL W er en enkomponent alkyltrialkoksysilan emultion løst i vand. PRODUKTBESKRIVELSE: 

EGENSKABER: Micopro CL W er åben for vanddamp og giver en vandafvisende transparent 
overflade med god indtrængningsevne i mineralske overflader.  
Beskytter mikrorevner op til 0,3 millimeter og reducerer vandabsorptionen.  
 
Micopro CL W reagerer med den mineralske overflade i porestrukturen og 
kapillærporerne og reagerer til en usynlig,  vandafvisende overfladeprodukt. 
 
Dersom tidligere behandling af overfladen er ukendt, anbefales at en test udføres. 
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DATABLAD 

DATO 

PÅFØRING Overfladen må være tør og ren for at sikre god indtrængning. Undvig påføring ved 
kraftig vind eller regn. På grund af det høje vandindhold, er Micopro CL W ømfintlig 
for frost og må påføres ved temperatur over 0 0C.  
Micopro CL W bør stryges på vådt i vådt til mætningspunkt.  2 til 3 lag giver bedst 
effekt.  På vertikale overflader bør imprægneringen løbe nedover overfladen. 
Påføringsmetoden kan udføres med sprøjte eller med kost. Kosten bør foretrækkes 
dersom der er risiko for spild på vinduer og glas. Ikke porøse underlag skal ikke 
behandles, da en klæbrig film kan dannes. Glatte overflader må tildækkes ved 
påføring.  
Hvis der opstår spild, må væsken fjernes med opløsningsmidler før filmen er 
hærdet. Planter bør også tildækkes under udførelsen. 
Den vandafvisende effekt kan optræde efter nogle minutter, hvis temperaturen er 
høj og luftfugtigheden lav, ellers kan det tage op til flere døgn.  
På grund af dette må imprægneringen foregå i sektioner fortløbende og uden stop 
for at undgå overlapning. Et område som allerede er vandafvisende suger ikke 
mere til sig og overskudsvæske kan føre til skjolder på overfladen.  
Hvis der ønskes yderligere imprægnering af en vandafvisende overflade, kan 
Micopro CL 100 anvendes. 

Værktøj rengøres med vand, eventuelt tilsat sæbe. RENGØRING: 

Se Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning MILJØ OG SIKKERHED: 

5 og 15 

TEKNISKE DATA: 
Forpakning Kg 

1,0 Specifik vægt 
15 Viskositet   ca mPas 

6-8 Ph 
Silanindhold 

 Laveste påføringstemperatur +1 Co 
   ca.  0,4 kg pr. m2 Forbrug. 

   

  

: 
Beton-apoteket ApS 
Naverland 2 
DK-2600 Glostrup 
www.beton-apoteket.dk 
Tlf.: +45 3634 1900 

Specielle oplysninger: 

Importør i Danmark 

Lagring: Opbevares tørt og frostfrit og beskyttet mod 
direkte sollys 

Holdbarhed: Minimum 6mdr. 

Producent: 

Dysterud Gaard       N-2100  Skarnes         Norge 
Tlf.:+47 6296 3385                 Fax.:+47 6296 4647 

MALKODE: 00-3  (1993)    Produktet er anmeldt  

Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor nuværende viden og erfaring og må betragtes som retningsgivende og  genstand for vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

40%   


