MV® IMPRÆGNERING
PRODUKTDATABLAD
MV® Imprægnering er langtidsvirkende og åndbar
imprægnering, der gør overfladen vandafvisende.
MV® Imprægnering er udviklet til facader i tegl og
samt belægning.

fugt i udstyret under arbejdet. Rengør værktøj og
pumpe med sprit efter brug, og ved længerevarende
pauser.

FORBEREDELSE

Forbrug
Forbruget afhænger af opgavens karakter. I gennemsnit kan man forvente et forbrug på 0,7-1 ltr. pr.
m2. Dette afhænger af overfladens beskaffenhed og
er afhængig af teglstenens minutsug.

ANVENDELSE

Afdæk alle materialer, der ikke skal afenses. Vær
opmærksom på stænk, dampe og vinddrift. Såfremt
et område ikke kan afdækkes, skal området testes
med produktet. Afvask straks materialer, som ikke
er målet for rensning, med rigelige mængder vand.
Overflade- og lufttemperaturer
MV® Imprægnering kan i praksis anvendes ved temperaturer mellem +7˚C og +25˚C. Kraftig solopvarmning af murværket, der skal imprægneres, kan forebygges ved at benytte solafskærmning. Hvis arbejdet
udføres ved temperaturer under +10˚C, fordamper
opløsningsmidlet kun langsomt, og dannelsen af det
aktive stof forsinkes, hvilket kan gøre det nødvendigt
at beskytte murværket mod regn i længere tid.

MV® IMPRÆGNERING
• Farveløs væske
• Holdbarhed 1 år i tætlukket
uåbnet beholder
• Fås i 5 og 20 liters dunke

Udstyr
Alle typer lavtrykssprøjter kan anvendes. Udstyret
skal være tørt og rent. Sørg for, at der ikke kommer

TEST PRODUKTET
TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE
Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.
Test ALTID et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket
resultat før den generelle påføring. Test efter samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet “påføring”. Test af MV® Imprægnering kan udføres meget enkelt ved hjælp af Rilem’s testmetode.
Forhør dig om testmetoden hos MV Produkter®. Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning
gennem hele imprægneringen.
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Påføringsanvisninger
Påfør MV® Imprægnering med en lavtrykssprøjte til overfladen er mættet, og på en sådan måde,
at en flydende film spreder sig over den murede flade. Muren skal behandles oppefra og nedefter. Sørg for, at MV® Imprægnering påføres vandret, kontinuerligt og uden afbrydelse.
Beskyt de behandlede flader i 6 timer mod regn.
Vind og direkte sol medfører hurtig fordampning,
hvilket påvirker indtrængningen negativt. Ved lave
temperaturer og vindstille, kan dampe frigives i
bygninger, og det er derfor nødvendigt, at vinduer
og døre forbliver lukkede under arbejdet.

RENGØRING
Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

OPBEVARING OG HOLDBARHED
Opbevares køligt, tørt og frostfrit. Luk altid beholderen helt tæt efter brug. Må ikke ændres eller
blandes med andre kemikalier. Holdbarhed 1 år,
dette forudsætter at produktet er uåbnet. Opbevares ved temperatur på max 30 °C.

BEMÆRK: Må IKKE påføres med højtrykssprøjte.
Ved imprægnering af grådæmpede mursten anbefaler MV Produkter® at det tidligst udføres 1 år efter
opmuring.
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