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Kieselit Nano 
Hydrofobering  
 

 
 
gebruiksklaar                                                                      799673 

 
Eigenschappen/  
samenstelling: 
 
 

 
Watergedragen hydrofobering op basis van nano-silicaatverbindingen. 
Betrouwbare en langdurige bescherming voor zuigende ondergronden, maakt 
gevels en wanden water- en vetafstotend. Alkalibestendig, oplosmiddel-vrij en 
diffusie-open. Voor buiten en binnen. 
 

 
Levervorm: 
 

 
Cans van 10 liter. 

 
Opslag: 
 

 
Koel, droog en vorstvrij opslaan. Opslagperiode bij voorkeur korter dan 3 
maanden. 
 

 
Opbrengst: 
 

 
Gemiddelde verbruikswaarde ca. 100 – 200 ml/m

2
. Afhankelijk van verwerking en 

opnamevermogen van de ondergrond kan het verbruik sterk afwijken. 
 

 
Toepassing: 
 

 
Zuigende ondergronden voor gevels en binnenwanden zoals metselwerk, 
natuursteen, beton, keramisch, uitgehard stucwerk zoals kalkpleisters, kalk-
cement, tras en leem mortels. 
 

 
Ondergrond/verwerking: 

 

 
De ondergrond dient stabiel, schoon, vrij van stof, vrij van filmvormende 
scheidingslagen of vervuiling. Kan zowel op droge als licht vochtige 
ondergronden aangebracht worden. Geen oppervlakte vochtigheid (waterfilm). 
Pleisterlagen dienen volledig uitgehard te zijn. Materiaal kan met de kwast, roller 
of nevelspuit aangebracht worden. Let op een gelijkmatige en zatte 
materiaalverwerking. Aanbrengen van beneden naar boven met een toereikende 
drenking zodat hydrofobering bereikt wordt. 
LET OP: materiaal kan slechts éénmalig worden aangebracht. Niet met 
andere materialen mengen. Niet geschikt voor vloeren en daken, enkel voor 
zuigende gevels en wanden, binnen en buiten. 
 

 
Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

 
Materiaal is gebruiksklaar. Minimaal 24 uur droogtijd aan te houden. Vochtigheid 
en lage temperaturen kunnen droging negatief beïnvloeden. Verwerking boven 5 
graden C voor lucht- en ondergrondtemperatuur. 
Materiaal vormt een hoog hydrofobe, water-afparelend, niet vergrijzend 
oppervlak. Het droogt kleurloos op. De waterdampdiffusie-openheid van de 
ondergrond wordt niet aangetast. 
 

 
Glansgraad en kleur: 
Reiniging gereedschappen: 
Afval: 
 
Opmerkingen:  
 

 
Neutraal, kleurloos 
Direct na gebruik met water reinigen 
Gedroogde resten kunnen met huisvuil worden afgevoerd. Niet in het riool of 
oppervlaktewater laten geraken. 
Buiten bereik van kinderen opslaan. Verwerking met persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Spuitnevel niet inademen. Tijdens de verwerking niet 
eten of drinken. Bij aanraking met huid of ogen direct grondig met water spoelen. 
  

Volgens Technisches Merkblatt van Alligator. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 
 
 
 
 
 

 
 
 


