
Kiesey STI
OPLOSMIDDELVRIJE IMPREGNEERPASTA

VOORDELEN

- Standvast

- Universeel inzetbaar

- Oplosmiddel

- Gevelbeschermend, laag viscose

- Binnen en buiten toepasbaar

- Standvast

- Universeel inzetbaar

- Oplosmiddel

- Gevelbeschermend, laag viscose

- Binnen en buiten toepasbaar

PRODUCT

Kiesey STI is een gebruiksklare tixotrope impregneerpasta

op silaanbasis voor het beschermen tegen slagregen en het

waterafstotend maken van gevels en andere minerale

ondergronden. Door Kiesey STI te gebruiken wordt het

intrekken van vocht in de ondergronden voorkomen en

zodoende wordt de vorming van zout- en kalkuitbloei,

snelle vervuilingen, bindmiddeluittredingen, zwamvorming

en algengroei tegengegaan. Ook vorstschade en negatieve

beïnvloeding van de isolatie vanwege vochtdoorslag

worden met Kiesey STI voorkomen.

TOEPASSINGEN

- Impregneren/hydrofoberen van metselwerk, beton,

celbeton, kalkzandsteen en andere minerale

ondergronden.

- Vanwege hoog standvermogen ook toepasbaar op de

onderzijde van betonnen vloeren en plafonds.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij.

- Alkalibestendig.

- Hoog aandeel aan werkzame stoffen.

- Blijft lang inwerken op het oppervlak.

- Hoge indringdiepte.

- Langdurige bescherming tegen vocht indringing.

- Niet geschikt voor vloeren.

- Niet geschikt als afdichting tegen bodemvocht,

doorsijpelend water en drukkend water.

- Waterdampdoorlaatbaarheid van de ondergronden blijft

behouden.

- Hoog standvermogen, druipt niet

VERWERKING

Kiesey STI kan direct vanuit de verpakking worden verwerkt

met een kwast, roller of spuitapparatuur. Aanbrengen

gebeurt in één arbeidsgang maar een tweede keer

aanbrengen is mogelijk, vooral wanneer men te maken

heeft met een zeer sterk zuigende ondergrond. Afhankelijk

van de poreusheid van het oppervlak dringt Kiesey STI in ca.

30 minuten tot enkele uren na aanbrengen in het oppervlak,

waarbij het aanvankelijk melkachtige uiterlijk volledig

verdwijnt. Lucht- en ondergrondtemperatuur ligt tussen

+10°C en +35°C. Niet aanbrengen bij sterke zonnestraling.

Tijdens verwerking en droging van Kiesey STI dient men de

behandelde ondergronden te beschermen tegen regen. Bij

verwerking met behulp van spuitapparatuur dient men alle

aangrenzende oppervlakken zoals bijvoorbeeld ramen,

deuren, buitenlampen, postbussen maar ook planten,

struiken en bomen af te dekken. Sanering- en

afbouwwerkzaamheden bijv. voegwerken eerst voltooien

alvorens men aan de impregneerwerkzaamheden begint.

Verontreinigingen door andere bouwactiviteiten vermijden.

Door de crème kleur van Kiesey STI is de controle op reeds

behandelde of niet behandelde oppervlakken gemakkelijk.

De crème kleur verdwijnt weer volledig nadat het product in

de ondergrond is gedrongen. 

Vervolgwerkzaamheden: Na impregneren en drogen van de

oppervlakken kunnen deze worden overschilderd met

dispersieverven/wateroplosbare verven.

Verbruik:

- Verbruik op kalkzandsteen ca. 0,1 liter per m².

- Verbruik op celbeton ca. 0,2 liter per m².

- Verbruik op beton ca. 0,1 liter per m².

Indringdiepte:

- Indringdiepte in kalkzandsteen ca. 10 mm.

- Indringdiepte in celbeton ca. 25 mm.

- Indringdiepte in beton ca. 15 mm.

Reinigen: Reinigen van gereedschappen en gemorst

product: direct na gebruik reinigen met water.
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OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, vorstvrij en droog opslaan tussen +5°C en +25°C.

Minimaal 12 maanden houdbaar in ongeopende originele

verpakking. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

WTA-test: WTA richtlijn 04-04-04

Injectieapparaat: b.v. Dittman Injekta D10/-1C

Technische kenmerken

Basis silaan

Kleur crèmewit

Dichtheid ca. 0,9 kg/liter

Vlampunt > 70°C

Werkzame stof ca. 80 %

Kleur transparant drogend

Verpakking emmer 5L / emmer 11L

Artikelcode 30081980 (5L)

30821733 (11L)

*Andere verpakkingen mogelijk op aanvraag

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


