Stormdry gevelcrème
Productbeschrijving
STORMDRY is een diep indringende waterafstotende crème voor
het beschermen van gevels. Het product werkt hydrofoberend,
m.a.w. de poriën van het materiaal blijven open zodat de gevel op
natuurlijke wijze kan 'ademen'. STORMDRY behoudt het originele
uitzicht van het behandelde materiaal. STORMDRY wordt in één
enkele laag aangebracht en dringt diep in het metselwerk om
tenslotte te verharsen tot een kleurloze, waterafstotende barrière
Accreditaties

APPROVAL
INSPECTION
TESTING
CERTIFICATION
CERTIFICATE 15/5198

Gebruiksinformatie

Voordelen

Voorbereiding

• Maakt metselwerk waterafstotend voor minstens 25 jaar

Stormdry moet worden aangebracht op droge, poreuze
oppervlakken. Het mag niet worden aangebracht op afgedichte of
beschilderde oppervlakken en is alleen bestemd voor
bovengronds gebruik. Alleen aanbrengen wanneer er voor de
volgende 24 uren geen regen is voorspeld.

• Diep indringend
• Luchtdoorlatend
• Duurzaam - Agrément gecertificeerd om 25 jaar mee te gaan
• Slechts één laag
• Energiebesparend

Eigenschappen
Uiterlijk

Dikke, witte crème

Densiteit

0,86 g/cm3

Afmeting(en) en verpakking

Plastic emmers van 3 liter,
5 liter en 20 liter

Dekking

5 m2 per liter [1] (enkele laag)

Indringing

>12 mm op harde baksteen

Levensduur

25 jaar BBA-accreditatie

Opslag

Bewaren in een koele,
goed geventileerde ruimte.
Container goed gesloten
houden. Beschermen tegen
vriestemperaturen

Houdbaarheid

18 maanden

[1]

Voor een succesvolle behandeling is het nodig om alle
voegingen en dakverbindingen te controleren. Kleine scheurtjes
tot 0,3 mm kunnen worden ‘overbrugd’ met Stormdry. Het kan
echter wel nodig zijn om bredere scheuren in baksteen/
gevelsteen te vullen en opnieuw te voegen met een gepaste
cement of kalkmortel.
Na het opnieuw voegen van de muur is het aanbevolen om
7 - 14 dagen te wachten tot de voegmortel uitgehard is voordat
de Stormdry wordt aangebracht.
Vuile oppervlakken moeten worden gereinigd voordat Stormdry
metselwerkbescherming wordt aangebracht.
Verwijder alle losse mortel, stof enz. met behulp van een
metselborstel. Wanneer biologische groei zoals mos, algen
of korstmos moet worden verwijderd, dan dient u Stormdry
Façade cleaner aan te brengen volgens de instructies.
Vermijd het aanbrengen van Stormdry structuren met een hoge
zoutbelasting, aangezien dit tot vorstschade en materiaalverlies
kan leiden.

De dekkingsgraad varieert afhankelijk van de ruwheid en het absorptievermogen van het oppervlak. Gebruik dit alleen als een richtlijn.
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Testzone
Stormdry crème is geformuleerd om na polymerisatie kleurloos
te zijn. Het materiaal kan een weinig donkerder worden
wanneer het wordt aangebracht op sommige oppervlakken,
maar dit zal na verloop van tijd vervagen. Het wordt aanbevolen
om een klein testgebied te behandelen voorafgaand aan de
volledige behandeling.

Aanbrengen
Breng aan met een borstel, rol of verfspuit. Grotere delen
kunnen sneller worden bedekt met een rol. Details zoals rond
vensters worden het best behandeld met een borstel. Vermijd
spatten van Stormdry crème op glas, verf, planten, blauwe
hardsteen , graniet enz.. Alle spatten moet worden gereinigd
met warm zeepwater.
Stormdry crème is wit bij het aanbrengen. Op deze manier is
het goed zichtbaar welke zones al behandeld zijn. 15 - 20
minuten na het aanbrengen begint Stormdry crème in te
dringen in het metselwerk en zal de witte kleur vervagen. 24 48 uren na het aanbrengen, zal de gevel opnieuw zijn
oorspronkelijk uit zicht hebben.
Stormdry crème is geformuleerd om diep in te dringen in
metselwerk. Het kan tot twee maanden duren voordat het
waterafstotende effect zichtbaar wordt. Het metselwerk zal 2 - 4
uur na de behandeling bestand zijn tegen lichte regen.
De Karstenbuismethode kan worden gebruikt om de
doeltreffendheid van de behandeling aan te tonen. De test moet
worden uitgevoerd minstens 28 dagen na het aanbrengen van
de Stormdry crème om waterabsorptie van de muur voor en
na de behandeling te vergelijken.

24 uren wateropname (Kg/m2))

Doeltreffendheid
van Stormdry op verschillende ondergronden
12

Overige informatie
Zie het veiligheidsinformatieblad voor informatie over
gezondheid en veiligheid (beschikbaar op verzoek).
Stormdry gevelcrème wordt geproduceerd in
overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001
kwaliteitsmanagementsystemen.
Stormdry gevelcrème is niet schadelijk voor het milieu.

De informatie wordt te goeder trouw gegeven op basis van ervaring en
gebruik. Alle aanbevelingen worden echter gegeven zonder garantie
of waarborg, aangezien de gebruikscondities buiten onze controle
zijn. Alle goederen worden verkocht in overeenstemming met onze
verkoopvoorwaarden, waarvan exemplaren op aanvraag verkrijgbaar zijn.
Klanten worden geadviseerd dat producten, technieken en praktijkcodes
constant worden gecontroleerd en dat wijzigingen plaatsvinden zonder
voorafgaande kennisgeving; Zorg ervoor dat u de laatste bijgewerkte
informatie heeft.
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Na het aanbrengen moet het gereedschap onmiddellijk worden
gereinigd met warm zeepwater.
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