
Salt IH 
- Zoutsper -
Voor het tijdelijk inkapselen van zouten in muren

Leverbaar
Aantal per pallet 90 24

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 5 kg5 kg 30 kg30 kg

Verpakkingstype plastic can plastic can

Verpakkingscode 05 30

art.nr.art.nr.

0674 ◼ ◼

Verbruik Ca. 0,4 -0,6 kg/m²

Toepassing Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk■
Instandhouding van zoutbelast metselwerk■
Oppervlakteverbetering■

Eigenschappen Inkapseling van schadelijke zouten■
Vermindering van het absorptievermogen■
Verstevigend■
Porieverdichtend■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³

pH-Waarde Ca. 11

Kleur Rood

Mogelijke systeemproducten Kiesol (1810)

WP Sulfatex (0430)

WP Sulfatex rapid (0429)

Sulfatex LQ (0663)

Remmers Saneerputzsystemen_0674

Werkvoorbereiding Ondergrond vereisten
Stofvrij, schoon, vrij van scheidende stoffen (oliën, was, vetten, enz.)

■

Voorbereidingen
Verwijder verf, gips en slurrie ten minste 80 cm boven de bovenrand van het muurzout of vochtigheidsrand.
Borstel eventuele zoutafzettingen droog weg.
Kras beschadigde mortelvoegen minimaal 2 cm diep uit.

■

Verwerking Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden
aanbrengen.
De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

Applicatie Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.
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Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.
Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.

Opmerking Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Gereedschap / reiniging Borstel of lagedrukspuit met breedstraalmond

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap
Salt Test-Set (4953)

GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)

Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)

Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)

Heizkörperpinsel (4541)

Schlämmbürste (4517)

Opslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

Veiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste
veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte
beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende
voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval
afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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