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Kiwitz BMP 425

Hoogwaardige impregnering voor minerale oppervlakken.
plaatselijke verordeningen te worden nageleefd. Bij normale opslag (in gesloten, originele verpakking bij ca. 20 °C) ten minste, 6 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten
Zie het veiligheidsblad van dit product.
Het product alleen met geschikte handschoenen, volgens EN 374, en veiligheidsbril met zijbescherming, volgens EN 166, verwerken. Bij gebruik goed
ventileren (5-15 luchtwissels per uur) of gebruik de juiste afzuigapparatuur
hiervoor.
Sproeinevel niet inademen.

Producteigenschappen
•
•
•
•
•
•

Wordt op droog beton ingezet, dringt diep in de capillaire poriën.
Verstevigt en beschermt duurzaam het betonoppervlak.
Zorgt tevens voor een hoge olie- en vet- en vuilafwijzing.
Is UV-bestendig, weersbestendig en ademend.
Goed bestand tegen alkaliteit.
Beschermt ook langdurig tegen vervuilingen en algengroei.

Verbruik
50-150 gram / m2 afhankelijk van de structuur en zuigende werking van de
oppervlakte. Het juiste verbruik moet men door middel van proeven afstemmen op het gewenste resultaat.

Opmerkingen

Toepassingen
Kiwitz BMP 425 vormt door een chemische reactie met de betonmatrix,
thermisch mechanisch bestendige vernettingen. Het indringen van water
wordt gereduceerd en beschermd de beton op deze manier op vorstschade
en uitbloeiingen. De nano heldere film van Kiwitz BMP 425 vergeeld niet en
is ademend waardoor de beton als het ware "geacclimatiseerd" wordt. Alg
en mos aangroei wordt ook duidelijk verminderd.

Technische gegevens
kleur

transparant

leveringsvorm

vloeibaar

dichtheid

1,01 ± 0,02 g/ml

Verwerkingsvoorschrift
Kiwitz BMP 425 wordt onverdund, in 1 laag, met een geschikte sproei-, walsof rolinstallatie gelijkmatig opgebracht. De verwerkings temperatuur mag
niet beneden de + 10 °C komen.
De ondergrond mag maar een minimaal restvochtgehalte hebben en moet
vrij zijn van olie, vet en alle hechtingsverminderende delen zijn. Tijdens de
verwerking direct zonlicht, stof en vervuiling vermijden.
Het product kan niet verwerkt worden bij regen of sterke wind.
LET OP: Bescherm tijdens de verwerking, oppervlakken van glas, gepolijste
oppervlakken, hout, gelakte hout, kunststof en andere gevoelige vlakken,
zodat deze niet in aanraking komen met Kiwitz BMP 425.
Gereedschappen en apparaten na het gebruik grondig met water reinigen.
Het opgedroogde product laat zich lastig verwijderen. Verpakkingen na het
gebruik weer goed sluiten en het product tegen vervuilingen beschermen.

Opslag en houdbaarheid
Beschermen voor vorst, hitte, direct zonlicht en verontreinigen. De opslag
temperatuur mag niet onder de < 10°C komen. Bij de opslag dienen de

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar
beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring
weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan
niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie.
De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange
ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs
gaarne ter beschikking.
Met de uitgave van deze versie vervallen eerdere versies van dit merkblad.
Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt.
De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van
onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden,
echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Overige informatie
Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang
betekenen, behouden wij ons voor.
Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.
Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-,
leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag
verstrekt.
Verpakking

Artikelnummer

1000 kg container

ITEM.0001816

200 kg vat

ITEM.0001808

10 kg can

ITEM.0002282

5 kg can

ITEM.0001420

Productinformatiebladen 19.11.2020

Kiwitz BMP 425

Hoogwaardige impregnering voor minerale oppervlakken.

