Roxil Patio Cream
Product
Roxil Patio Cream is een gebruiksklare witte crème voor het
beschermen van buitenbevloeringen, paden, opritten en
terrassen. Het oppervlak wordt waterafstotend en bemoeilijkt
de groei en aanhechting van algen en mossen. Roxil Patio
Cream kan worden aangebracht met de rol of kwast.

Voordelen
• Hydrofobeert (maakt waterafstotend)
• Helpt te beschermen tegen mossen en algen

Voorbereiding van het oppervlak:

• Behoudt het origineel uitzicht van het oppervlak

1. Reinig met Roxil Wood & Patio Cleaner overeenkomstig de
instructies.

• Dringt diep in het materiaal
• Lange levensduur (>10 jaar [1])
• Toepasbaar op baksteenklinkers, betontegels,
terrastegels, zandsteen en betonklinkers

2. Borstel of schuur het oppervlak grondig om alle losse delen
te verwijderen. Laat minstens 24 uur drogen voor het
aanbrengen van Roxil Patio Cream.

• Aan te brengen in één laag

Testoppervlak

Eigenschappen

Roxil Patio Cream werd geformuleerd om kleurloos te zijn na
uitharding. Op sommige materialen kan een lichte
verdonkering optreden. Deze verdwijnt doorgaans mettertijd.
Toch is het aan te bevelen om een klein testoppervlak te
behandelen voor men de volledige Roxil Patio Cream
behandeling aanvat.

Uitzicht

Witte crème

Densiteit

0.8 g/cm3

Verpakking

5 liter plastic emmer

Verbruik

Tot 3.5 m2 per liter op
zandsteen [2]

Applicatie

Levensduur

10+ jaren [1]

Opslag

Bewaar in een droge, goed
verluchte ruimte in gesloten
verpakking. Beschelm tegen
vorst.

Draag beschermende kledij (inclusief handschoenen). Vermijd
zo veel mogelijk het contact met grassen en planten.

Shelf Life

12 maanden

Toepassing

Roxil Patio Cream wordt best aangebracht met de rol. Soms
is gebruik van een verfkwast aangewezen, zeker bij
onregelmatige oppervlakken. Het is belangrijk om de crème
niet te dun uit te smeren. Roxil Patio Cream wordt
aangebracht in één enkele laag.
Bij plotse regen tijdens het aanbrengen: bescherm de reeds
behandelde oppervlakken tegen de regen met een vel plastic.

Voorbereiding

Van zodra de crème is aangebracht begint deze diep in het
behandelde materiaal te dringen.

Tegels en klinkers moeten zuiver en droog zijn voor het
aanbrengen. Voegzand moet droog en gecompacteerd zijn.

[1]

Gebaseerd op geaccelereerde 'QUV aging' en goed onderhoud (zie sectie Onderhoud). Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de behandeling. Het

initieel parelen van waterdruppels (lotuseffect) kan met de tijd verdwijnen, maar de hydrofobe eigenschappen blijven +/- 10 jaar behouden.
[2]

Het verbruik varieert afhankelijk van de porositeit van het te behandelen oppervlak.
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De witte waas onmiddellijk na aanbrengen maakt het eenvoudig
om de reeds behandelde delen te onderscheiden. Na één uur in
de zomer en 2 tot 3 uren in de winter wordt de crèmelaag
doorschijnend. Roxil Patio Cream zal vervolgens een 'nat'
uitzicht hebben voor een periode van 4 tot 8 uren, waarna het
oppervlak regenbestendig is. Het materiaal zal volledig droog
zijn na 24 tot 36 uren.
Reinig de gebruikte borstels en rollen met water.

Onderhoud
Roxil Patio Cream beschermt de oppervlakken tegen
weersinvloeden en aangroei van algen en mossen. Soms kan
een oppervlakkige lichte groenaanslag ontstaan, welke
makkelijk kan worden verwijderd door het oppervlak jaarlijks
zacht te reinigen met Roxil Wood & Patio Cleaner.

Overige Informatie
Bewaar buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Hou
mensen en dieren weg van de behandelde oppervlakken tot na
complete droging van het product. Voor volledige veiligheids- en
gezondheidsinformatie raadpleeg het veiligheidblad (MSDS),
verkrijgbaar op aanvraag. Lees steeds het etiket.
Roxil Patio Cream wordt geproduceerd overeenkomstig ISO
9001 and ISO 14001 kwaliteits- en milieunormen.
Roxil Patio Cream is ongevaarlijk voor het milieu.
Deze informatie gebaseerd op onze ervaring en onderzoek. Ze is
uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik,
verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet
beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De
informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is
niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of
enig ander procedé wordt gebruikt. Dit productblad vervangt alle
voorgaande versies.
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