
DRY-TREAT 40SK™
DRY-TREAT 40SKTM is een onzichtbare, impregnerende 
en ademende beschermer (=sealer) tegen 
vochtbestrijding in de woning. 

Toepassingen

kan gebruikt worden voor:
• vochtwering in kelders en vochtige 

garages
• woninggevels aan de regenkant
• langdurige bescherming van 

constructiebeton
Voordelen

DRY-TREAT 40SKTM beschermt
steenoppervlakken zoals poreuze tegels,
natuursteen, gevelstenen, terracotta,
bestrating en voegen tegen de opname
van water en zouten. Kan losse en
afgebrokkelde delen verstevigen en schilfert
niet af.
Behoudt de bestaande kleur en afwerking.
Geen filmvorming, zeer dampdoorlatend,
geen waterophoping of schimmelvorming
onder de oppervlakte. Waterdamp kan
ontsnappen. Kan scheurtjes tot 0,3 mm 
verzegelen. Behandelde oppervlakken zijn
gemakkelijker te reinigen en te
onderhouden. Ze blijven er ook langer als
nieuw uitzien. 

Beschermt tegen efflorescentie, houdt
schimmel (meeldauw), groenaanslag en
mosgroei onder controle.

Het is een ademend product: waterdamp 
kan ontsnappen zodat het vocht niet 
gevangen zit onder of achter het 
behandelde oppervlak.

Garantie

15 jaar garantie, indien het product wordt 
aangebracht door een erkende applicator.

Benodigdheden

• Verfrol (type lakrol) of kwast
• Handschoenen en veiligheidsbril
• Katoenen doek
Bewaren

Gebruik het product binnen de 12 maanden 
na aankoop.  Bewaar de verpakking goed 
gesloten op een koele, goed verluchte 
plaats. Het product is bestendig tegen 
vrieskou. Het is aan te raden het product te 
gebruiken binnen de 7 dagen na opening.
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Verbruik

1 liter per 0,5 tot 4 m² afhankelijk van de 
poreusheid van de steen.
Verpakking

Plastic flacon van 3,79 l.



Gebruiksaanwijzing

1.  TEST HET PRODUCT ALTIJD EERST OP EEN KLEINE OPPERVLAKTE en laat het
 24 uur inwerken om de gewenste resultaten te zien.
2.  Zorg dat de oppervlakken die behandeld worden droog, schoon en stof- en vuilvrij
 zijn.
3.  Het product onverdund aanbrengen.
4.  Verzadig de oppervlakken overvloedig met DRY-TREAT-40SK™, met behulp van een
 lagedruksproeier, een schone verfborstel of iets gelijkaardigs. Het oppervlak moet
 een “spiegelachtig” nat uitzicht hebben gedurende 3 à 5 seconden. Vermijd contact
 met omliggende oppervlakken.
5.  Na 10 minuten herhaalt u stap 4.
6.  Laat het product een 10-tal minuten indringen en verwijder dan al het achtergebleven
 residu met een schone, droge witte doek. Laat het residu niet drogen op het
 oppervlak.
7.  Gebruik een organisch oplosmiddel, bv. brandspiritus, om het materiaal schoon te
 maken.
8.  Deze beschermer (=sealer) voorkomt slijtage, krassen en dergelijke niet en kan   
 sommige oppervlakken lichter of donkerder maken. Het is aan te raden dat zandsteen  
 of kalksteen, die gebruikt worden in een omgeving met zout water zoals
 zwembadranden, voor het plaatsen te behandelen met DRY-TREAT
 40SK™ en gedurende 14 dagen te laten impregneren. Zo kan het product volledig in
 de steen doordringen alvorens hem te plaatsen. Houd er wel rekening
 mee dat de onderkant van de steen dan ook waterafstotend zal zijn en daarom is het
 dan ook aan te raden om speciale lijm te gebruiken voor de plaatsing.
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Gebruiksaanwijzing voor specifieke oppervlakken

1.  WERKZAAMHEIDSTEST DRY-TREAT 40SK™.
 DRY-TREAT 40SK™ moet ten minste 3 weken (4 weken is ideaal) aangebracht
 zijn om volledig werkzaam en diep doorgedrongen te zijn. Na deze periode kan getest
 worden of de behandelde oppervlakte waterafstotend is.
  
 a)  Het bereiken van een optimale waterafstoting en sterke verbinding. Met
  DRY-TREAT 40SK™ ondergaat het oppervlak 2 verschillende soorten van
  behandeling.
  De speciaal ontwikkelde moleculen (met de waterafstotende eigenschap)
  dringen door in de poriën en maken een moleculaire verbinding met de
  steen, gedurende 3 tot 4 weken. Terwijl steeds meer waterafstotende
  moleculen zich verbinden, wordt de steen steeds waterafstotender.
  Tegelijkertijd zal de component van DRY-TREAT 40SK™ die voor de
  duurzaamheid en het versterken van het materiaal zorgt, zich eveneens
  verbinden.
  Deze component maakt de steen minder brokkelig en minder vatbaar voor
  afbladderen. Deze verbinding kan tot 4 weken in beslag nemen.

 b) Het bereiken van een maximumdiepte van doordringen. De speciaal
  ontwikkelde silaanmoleculen in DRY-TREAT 40SK™ zijn honderd keer
  kleiner dan de beste concurrerende (fluorkoolstof/siloxaan) beschermers,
  die niet kunnen doordringen in de poriën van de meeste materialen.
  Het is belangrijk om de 2e laag aan te brengen terwijl de 1e laag nog nat is
  om het indringen van het product te bevorderen. Zodra ze zijn aangebracht
  zullen de waterafstotende moleculen dieper en dieper blijven doordringen
  in de poriën van de steen en zich verbinden. Na ongeveer 4 weken is het
  product optimaal doorgedrongen in de steen.

2.  OPGELET! DRY-TREAT 40SK™ is ontwikkeld voor het gebruik op zeer poreuze
 oppervlakken en in zoutwateromgevingen (zwembaden), maar kan uiteraard ook
 gebruikt worden op hardere ondergronden om die permanent waterafstotend te
 maken.
 Wanneer we DRY-TREAT 40SK™ gebruiken op harde oppervlakken dan is het
 belangrijk om het overtollige product zeer goed te verwijderen na het
 aanbrengen. Achtergebleven residu van DRY-TREAT 40SK™ op een oppervlak
 zal na een paar dagen/weken een witte glazige uitslag geven die onmogelijk
 chemisch te verwijderen is en dus moet weggeschuurd worden.

3.  Vereisten voor de 15 jaar garantie voor DRY-TREAT 40SK™. Alleen erkende
 applicators (klasse 3), die speciaal opgeleid werden om DRY-TREAT 40SK™ te
 gebruiken, mogen deze 15 jaar garantie geven aan hun klanten. Deze garantie is
 enkel geldig in zoutwateromgevingen (zoals rond zwembaden met zeewater)
 wanneer het materiaal verzegeld werd met DRY-TREAT 40SK™ voordat het
 geplaatst werd.
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4.  Gebruik geschikte lijm. Wanneer een tegel behandeld werd met een
 waterafstotende beschermer voordat de tegel wordt gelegd, is die uiterst
 waterafstotend. Dit betekent dat een standaardlijm op waterbasis niet zal
 hechten. Het is daarom noodzakelijk de juiste lijm (een polymeerpasta) te
 gebruiken om de tegel te bevestigen om deze waterafstotende eigenschap te
 overwinnen.

5.  STAIN-PROOF™ aanbrengen over DRY-TREAT 40SK™. Het is enkel nodig om
 DRY-TREAT 40SK™ te gebruiken op oppervlakken die regelmatig in contact komen
 met (zout) water. Indien de klant voor deze oppervlakken ook een bescherming
 tegen olievlekken wenst dan is het noodzakelijk om ook STAIN-PROOF™ te
 gebruiken.
 Dit kan pas als DRY-TREAT 40SK™ ten minste 2 weken voordien werd aangebracht,
 anders zullen de duurzaamheid en versterkende eigenschap van DRY-TREAT
 40SK™ verdwijnen.

6.  DRY-TREAT 40SK™ mag niet gebruikt worden op oppervlakken die al
 waterafstotend zijn. Ondanks het feit dat DRY-TREAT 40SK™ kan binnendringen in
 reeds waterafstotend gemaakte oppervlakken is dit toch beperkt. Het zal nooit zo diep
 doordringen als in een niet-behandeld oppervlak en ook niet zo efficiënt
 werkzaam zijn. Vooral de moleculen die zorgen voor de duurzaamheid en
 versterkende werking zullen niet diep genoeg doordringen. Om te komen tot een
 maximale doordringing van DRY-TREAT 40SK™ is het dus noodzakelijk om vooraf
 behandelde oppervlakken te schuren om de waterafstotende coating te verwijderen
 alvorens DRY-TREAT 40SK™ aan te brengen.
 
 Natuurlijk moeten doordringende/impregnerende beschermers nooit worden
 aangebracht bovenop een normale beschermende coating.
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Veiligheidsvoorschriften

1.  Bewaar buiten het bereik van kinderen.
2.  Brandbaar.
3.  Niet inslikken. Niet roken tijdens gebruik.
4.  Vermijd blootstelling aan het product.
5.  Vermijd contact met ogen en huid.
6.  Dampen zijn schadelijk voor de gezondheid bij lange blootstelling. Adem geen
 gas, dampen of nevel in tijdens het gebruik. Dampen kunnen slaperigheid en
 duizeligheid veroorzaken.
7.  Kan longbeschadiging veroorzaken indien ingeslikt.
8.  Vermijd contact met ontstekingsbronnen.
9.  Vermijd contact met afvoerkanalen, planten, water en grond.
10.  Niet in afvoerkanalen gieten.
11.  Gebruik in goed geventileerde ruimtes. Vermijd het gebruik bij felle wind.
12.  Draag handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en indien nodig
 een masker tijdens het aanbrengen.
13.  Handen grondig wassen na gebruik.

Eerste hulp

• Indien ingeslikt, neem contact op met een arts. Niet braken.
• Verwijder bij contact met de huid de vervuilde kleding en was de huid grondig.
• Indien het product in contact komt met de ogen, houd de ogen open, spoel grondig met
  water gedurende ten minste 15 minuten en neem contact op met een arts (oogarts).
• Als irritatie optreedt en blijft duren, neem contact op met een arts.
• Indien u dampen of nevel ingeademd heeft, begeef u in de frisse lucht.
• Indien de symptomen aanhouden, neem contact op met een arts.

Ongelukken

• Brand : blus met schuim-waternevel, CO² of droogpoeder.
• Verwijder mechanisch of met absorberend materiaal zoals zand of zaagsel.
• Brandbare vloeistof bevat alcohol, alkyl silane, ethanol.
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