
Verwerking:
Lagedrukspuit, wisser, kwast, roller of d.m.v. 
microvezeldoek.

Verdunning: onverdund aanbrengen
Zo nodig beperkt verdunnen met water.
Reiniging: met water.

Droging:
Stofdroog na ca.120  min,
Al na gelang temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
Overschilderbaar: Nat in Nat 
Beloopbaar na ca. 6 uur.
Lege verpakking en restanten bij de daarvoor 
aangewezen instanties inleveren.
Bij twijfel betreffende het aanbrengen alsmede 
afvalverwerking , onze technische dienst raadplegen.

De volgende veiligheidssymbolen zijn van toepassing:
S 24/25 Aanraking met de ogen en huid            vermijden
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water spoelen.
S28  Na huidcontact met overvloedig water afspoelen

S 37/ 39 Draag geschikte handschoenen en een 
beschermingsmiddel voor de ogen.   

S2 Buiten bereik van kinderen houden.

Product Van: HortiPro BV
Ermelo- The Nethlerlands
www.hortipro.com

20L

Bet onveredeling

Omschrijving:
SilicaTop is een speciaal mengsel van watergedragen 
silicaatvloeistoffen.
SilicaTop is oplosmiddelvrij en vrij van schadelijk stoffen.

SilicaTop verdicht d.m.v. kristallisatie, dit ontstaat door  een 
chemische reactie van SilicaTop met  het calcium  in het beton.
Betonverdeling wil zeggen dat de capillaire werking van het 
behandeld beton sterk verminderd dan wel volledig wordt 
opgeheven.

Beton wordt waterafstotend, slijtvaster en verhoogt de 
drukvastheid.

Toepassing:
Voor binnen en buitenwerk op beton, 
cementpleister,zandcement-dekvloeren zandsteen.

Ondergrondvoorbehandelingen:
De ondergrond dient droog, schoon, vetvrij en draagkrachtig te 
zijn. 
Sterk zuigende ondergronden licht voornatten. 
Vervuilde ondergronden eerst grondig reinigen.

Verbruik: ca. 150 tot 250 ml p/m2, Sterk afhankelijk van de 
kwaliteit van de ondergrond.

Voorbehandeling 1 laag d.m.v. lagedrukspuit, nevelend 
aanbrengen of  d.m.v. roller  (8mm  vacht)of wisser aanbrengen, 
na korte indringtijd nogmaals nat in nat  2e afwerklaag nevelend 
aanbrengen. Daar waar het materiaal extra snel in de 
ondergrond verdwijnt is het raadzaam deze nogmaals tot 
verzadiging te behandelen. Na het opbrengen met een trekker 
materieel verdelen en overtollig materiaal verplaatsen.

Ervoor zorgdragen dat er géén plasvorming ontstaat, overtollig 
materiaal verwijderen.

Niet in contact brengen met glas i.v.m. etsende werking.

Niet in contact brengen met sterke zuren.
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