
Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde
Securtec BS-01 er en effektiv over-
fladebeskyttelse, der giver BASWA-
phon overflader vandafvisende effekt. 
Trænger dybt ind i det mineralske  
materiale, hvorved der opstår en 
smuds- og væskeafvisende overflade. 
Behandlingen nedsætter også ved-
hæftningsevnen for fedt og oliebaseret 
forurening.  
Giver ingen negativ indvirkning på 
akustiske egenskaber.

Materialebasis
Højmolekylær, organisk polymer-
forbindelse på alkoholbasis.

tekniske egenskaber
Vægtfylde: 0,784 cm3 (±0,005g)
Konsistens: Flydende, klar som vand.
Egenskaber: Ikke filmdannende, 
farve- og glansneutral og UV-stabil.

emballagestørrelse
10 liter spand. 

opbevaring
Holdbar i minimum 2 år originalt  
lukket emballage. 

transport
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ForArbeJdNiNG
 
Påføring
1. Må tidligst påføres 12 timer efter 
sidste behandling med sidste BASWA-
phon behandling (Base, Fine; Top). 
2. Underlaget skal være fri for støv og 
fedt.
3. Securtec BS-01 leveres brugsklar. 
Påføring sker med BASWA Sprøjte 
(a302) i en afstand på 15-20 cm fra 
loftet. Påføringen sker på hele flader 
i en sammenhængende arbejdsgang 
og i et ensartet tempo på ca. 0,5 - 
0,7 meter pr. sekund. 
4. Tørretiden på mellem 1 og 2 
timer afhænger af rumtemperatur og 
luftfugtighed

Forbrug
1 liter / 10-12m2

heNvisNiNGer

beskyttelsesanvisninger
Information om sikkerhed ved  
transport, oplagring, håndtering og 
bortskaffelse fremgår af sikkerheds-
databladet for produktet.

Garanti / forbehold 
De foranstående angivelser, herunder 
særligt forslag til forarbejdning og an-
vendelse af vore produkter, beror på 
vores kendskab og erfaringer i nor-
maltilfælde og forudsætter at produk-
terne lagres og anvendes korrekt.
På grund af forskellige materialer,  
underlag og afvigende arbejdsbetin-
gelser kan der ikke gives generel  
garanti for udfald eller vedhæftning.
Det påhviler til enhver tid anvenderen 
af produkterne at efterprøve om de er 
egnede til det aktuelle formål. 
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BASWAPHON
Securtec BS01

Produktblad

BASWA Logo Schwarz :   100 % Schwarz

* Smudsnedsættende overfladebeskyttelse

* Vandafvisende effekt til BASWAphon system

* Forringer ikke akustiske egenskaber

* Produktnr. a308


