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 PCT Hydrofobeer Creme High Quality 
 

 

 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING:  

 

PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een, op basis van oplosmiddelen, romige hydrofoob impregneermiddel op basis 

van een mengsel van silaan en siloxaan. PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een omgekeerde emulsie van olie in 

water. PCT Hydrofobeer Creme High Quality is een hoogwaardig speciaal product voor hydrofoob impregneren van 

natuurlijke minerale ondergronden. PCT Hydofobeercreme High Quality is ten minste 10 tot 15 jaar duurzaam. 

 

TOEPASSING: 

 

PCT Hydrofobeer Creme High Quality wordt aanbevolen voor het hydrofoob impregneren van minerale ondergronden 

zoals baksteen, kalkzandsteen en zandsteen. Met de juiste applicatie leidt dit tot een lagere wateropname, een hoge  

penetratie diepte en een goed afparel effect. De natuurlijke uitstraling van het behandelde oppervlak blijft ongewijzigd. 

 

VERWERKING: 

 

PCT Hydrofobeer Creme High Quality wordt het best toegepast op het te behandelen oppervlak d.m.v. airless techniek, 

onverdund en in de gewenste laagdikte. Borstels, lamsvel rollen of spatels kunnen worden gebruikt voor kleinere gebieden. 

Tot 100 - 200 g/m² kan in een keer worden aangebracht op verticale oppervlakken en daken, zonder verlies van materiaal. 

De exacte hoeveelheid is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:  

 

Uitgebreide instructies worden gegeven in de overeenkomstige Material Safety Data Sheets.  

 

TECHNISCHE GEGEVENS:  

 

Verschijning:      wit of geelachtig creme  
Dichtheid bij 25 ° C:     0,8426 g / cm ³ 

Vlampunt ISO 2592    75 ° C  

 

Deze cijfers zijn slechts bedoeld als leidraad en mag niet worden gebruikt bij het opstellen van specificaties . 

 
 
 
 
 
 
De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording 
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verantwoordelijkheid van Protection & Cleaning Technics. Het verdiend aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 
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           Impreg-           

           nating    water Reduction Penetration   Surface 

      Substrate   Creme     agent Beading uptake  of water      depth     color 

           uptake  effect [wt%]    uptake      [mm] changing 

            [g/m²]     24 h    [wt%]     

Limesandstone PCT Hydrofobeer creme 200 1 0,82 93,2 3 No 

                  untreated    - 5 12,07  -  -  - 

Brick   PCT Hydrofobeer creme 200 1-2 0,58 95,4 17 No 

                  untreated    - 5 12,69  -  -  - 

Ettringer Tuff PCT Hydrofobeer creme 200 1 1,67 91 3 No 

                  untreated    - 5 18,43  -  -  - 

Burgpreppacher PCT Hydrofobeer creme 200 1 0,48 91 6 No 

Sandstone               untreated    - 5 5,29  -  -  - 

Sandner   PCT Hydrofobeer creme 200 1 0,88 85,1 5 No 

Sandstone               untreated    - 5 5,91  -  -  - 

Mortar Slide PCT Hydrofobeer creme 200 2 0,65 90 4 No 

                  untreated    - 5 6,31  -  -  - 
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