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Vesiohenteinen, nestemäinen, elasti nen ja ilmati ivis pinnoite. 
Hyvä tartunta erilaisiin alustoihin. 

Voidaan levitt ää telallla tai pensselillä.

TUOTEKUVAUS BLOWERPROOF LIQUID BRUSH on liuott eeton polymeeripohjainen pasta, joka levitetään telalla tai 
maalipensselillä. Kuivutt uaan tuote on ilmati ivis, elasti nen suojapinnoite, joka tartt uu hyvin erilaisiin 
alusmateriaaleihin. Tuote on käytt övalmis ja sitä voidaan käytt ää pysty-, vaaka- ja katt opinnoilla. 

KÄYTTÖALUEITA
 » Seinä- ja latti  aliitokset ja saumat
 » Seinä- ja katt oliitokset
 » Ikkuna-ja seinäliitokset
 » Putkienläpiviennit
 » Seinät
 » Seinien liitokset
 » Vaaka- ja pystysaumojen liitokset
 » Ulkoseinät
 » Seinä- ja katt oliitokset (teräspinnat)

KÄYTTÖ ENNEN TYÖN ALOITUSTA
 » Poista suolakiteytymät, pöly ja irtoavat aineet käsiteltäviltä pinnoilta esim. nihkeäpyyhintä. 
Poista myös muut epäpuhtaudet, jotka voivat vaikutt aa lopulliseen tartuntaan. Poista seisova vesi. 

 » Täytä kolot ja reiät > 5mm sementti  pohjaisella tasoitt eella tai uretaanivaahdolla.
 » Älä käytä BLOWERPROOF LIQUID BRUSH:ia alle +5°C (koskee myös rakenteen lämpöti laa).
 » Saa käytt ää kostealla alustalla.

LEVITYS 
 » BLOWERPROOF LIQUID BRUSH on käytt övalmis; sekoita ennen käytt öä. Älä lisää vett ä tai liuotti  mia. 
 » Levitä vesipohjaisille maaleille sopivalla maalipensselillä kahtena eri kerroksena. Menekki ti iviille 
pinnalle: 0,5-1 kg/m². 

 » Puhdista pensselit ja muut työkalut vedellä. 
 » Kuivumisen aikana vältä kontakti a veden, nesteiden tai muiden tuott eiden kanssa. 
 » Anna pinnan kuivua 24 – 48 tunti a ennen toisen tuott een käytt öä BLOWERPROOF LIQUID BRUSH:
in päällä (esim. tasoite tai maali). 

 » BLOWERPROOF LIQUID:ia voi käytt ää suurille alueille. Tämä ruiskutett ava versio levitetään 
paineruiskulla. Lisäti etoja varten, ota yhteytt ä Bett oniin, 

Yksityiskohtainen opas on saatavilla pyynnöstä.
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OMINAISUUDET
Testi raporti t 
saatavilla 
pyynnöstä.

TESTIRAPORTIT JA SERTIFIKAATIT
Taulukosta löytyvät testi raportti  en ja serti fi kaatti  en keskiarvot.
Arvot, jotka on saatu näytt eiden ikääntymisen jälkeen, on merkitt y « v ». 

TESTIN SUORITTAJA TEST NORM ARVO

 

Höyrynsulkuarvo EN ISO 12572 (2001) µ = 35967

  

Eläminen EOTA TR008:2004 Ei halkeilua tai delaminaatiota

  

Liikkeen kesto BS EN ISO 527-3 264% (keskiarvo)

  

Liikkeen kesto ikääntymisen jälkeen BS EN ISO 527-3 262,7% (keskiarvo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartunta punatiileen Porotherm (kuiva) ISO4624 (2002) 1,9 N/mm² (v)

Tartunta punatiileen Porotherm (kostea) ISO4624 (2002) 2,5 N/mm² (v)

Tartunta betonitiileen (kuiva) ISO4624 (2002) 2,7 N /mm² (v)

Tartunta betonitiileen (kostea) ISO4624 (2002) 2,5 N /mm² (v)

Tartunta kalkkihiekkatiileen (kuiva) ISO4624 (2002) 0,44 N /mm² (v); 100% irtoaminen alustasta

Tartunta kalkkihiekkatiileen (kostea) ISO4624 (2002) 0,44 N /mm² (v); 100% irtoaminen alustasta

Tartunta PVC-ikkunakarmiin (zendow) ISO4624 (2002) 1,5 N /mm² (v)

Tartunta PVC-ikkunakarmiin (sileä)) ISO4624 (2002) 0,83 N /mm² (v)

Tartunta alumiini-ikkunakarmiin ISO4624 (2002) 2,5 N /mm² (v)

Tartunta EPDM :ään(« Tridex ») ISO4624 (2002) 1,5 N /mm² (v)

Tartunta kattomateriaaliin ISO4624 (2002) 0,4 N /mm² (v); 100% irtoaminen alustasta

Tartunta rappaukseen (knauf MP75) 
Blowerproof Liquid Brush

ISO4624 (2002) 0,81 N /mm² (v); >30% irtoaminen rappauksesta

UNIVERSITY 
OF GHENT (BELGIUM)

Ilmatiivis lattia/seinä ikääntymisen jälkeen NBN EN 12114:2000
Eurocode 7

0,05 M³/H.M (50BAR) (V)

Palon leviäminen EN ISO 11925-2 <150 mm

Paperin syttyminen EN ISO 11925-2 EI

VOC, TVOC, karsino-geeni, ammoniakki, 
formaldehydi

EN ISO 16000-9/6 
EN 717-1 
EN ISO 16000-28   

MUUT TESTIRAPORTIT
BCB Latti  an ja seinien ilmati iviys

BCB Ikkunankarmien ilmati iviys

BCB Putkien läpivienti en ilmati iviys

BCB Eristett yjen seinien ilmati iviys

Toteutett ujen hankkeiden ilmati iviysraporti t (blowerdoor).

MUUT OMINAISUUDET
 » Keskivertomenekki: 0,5 - 1 kg/m² (suuntaa antava, riippuu alustasta)
 » Tiheys: +/- 1,15 kg / litra
 » Värivaihtoehdot: 
– sininen (kuivuu mustaksi ilmati iviiksi päällysteeksi)
– valkoinen (kuivuu valkoiseksi ilmati iviiksi päällysteeksi)

 » Suuntaa antava kuivumisaika: 0,5 - 24 tunti a (riippuu alustan lämpöti lasta ilmankosteudesta, 
levitetyn kerroksen paksuudesta sekä ilmastoinnista).

 » Säilytys: 5 – 20 °C; säilytetään kuivassa, poissa auringonvalosta; säilyy 12 kuukautt a valmistuspäivästä 
alkuperäispakkauksessa säilytett ynä

PAKKAUS  » 5kg asti a – lava: 60 x 5 kg

TURVALLISUUS Lue ennen käytt öä käytt öturvati edote. Työskentele hyvin ilmastoidulla alueella. Vältä ihokosketusta, 
kun tuote on märkä. Käytä silmäsuojaimia, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja -vaatt eita.

PÄIVÄYS: 25/07/2017
Kaikki informaati o on annett u hyvässä tarkoituksessa ilman erillistä takuuta. Tuott een käytt ö ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä on
asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytett ävän tuott een arvo. Tuott eet valmistetaan aina noudatt aen
erillistä laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muutt aa tuott een ominaisuuksia. Käytt äjän tulee aina varmistaa tuott een oikea käytt ö viimeisimmästä teknisestä
ti edott eesta. (25.7.2017; versio 4; PR)


