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                       Beschrijving 
* Aquatron is een ademend en onzichtbaar/kleurloos zogenaamd “vloeibaar regenscherm” 
   voor poreuze ondergronden (hout, pleisterwerk, muren, beton...) op basis
   van high tech nanocarbonaten die water afstoten. Regendruppels die op de film 

terechtkomen spannen zich maximaal op het oppervlak waardoor ze geen hechting 
krijgen. Voor mos, algen en schimmels is dit een moeilijke bodem om te ontwikkelen. 
Vandaar de zogenaamde preventieve “anti-mos” werking van het produkt.

 * Aquatron brengt u aan met borstel, rol of spuitpistool in één of meerdere lagen volgens 
eigen inzicht/inspannning en de kwaliteit/zuigkracht van de ondergrond. De melkachtige 
schijn weerspiegelt de hoge kwaliteit  van de fijne maar filmvormende emulsie waarvan de 
kleursporen echter verdwijnen bij het nadrogen.

* Aquatron garandeert een perfecte vochtdiffusie van binnen naar buiten.
* Beschermt hout, gevels en -pleisters en muren discreet/onzichtbaar en duurzaam.

                                    Eigenschappen
* Samenstelling : water, nanocarbonaten en high tech fluoranen. Geen was of silicone !
* Dichtheid aan 20°C:  ong. 1,05 afhankelijk van de al dan niet toegevoegde kleuracrylaat
* Glans : < 4 % Gardner op 60°
* Vaste Stof : ong. 6 %
* Verbruik  : 9 m2/l afhankelijk van de ondergrond
* Droogtijden :  20°C bij < 65 %: duimdroog 2 h, dry to handle : 3 h, dry to overcoat : 5 h
* Verpakking : 1/5/20 Liter
* Shelf Life: 12 maanden ongeopend
* Veiligheid: buiten de leefomgeving van kinderen bewaren, zelfs dit produkt bevat stoffen 

die ze beter niet inslikken
* Waterafstotend (hydrophoob)
* Anti mos, zonder fungicide middelen
* Sneldrogend

                                         Toepassing 
* Goed schudden voor gebruik : niet tegenstaande de nano partikels moet u de bus
  één minuut goed schudden om een perfecte verdeling van de deeltjes te krijgen
* Algemene voorschriften : verwijder stof en vet, schuur op waar nodig, vul gaten en 

beschadigingen etc
* Gewone kwaliteitsborstels en rollen zullen prima doen
* Alles reinigen met water



           

Any recommandation or suggestion relating to the use of the products made by Thienpont, whether in its technical literature, or response to specific enquiry, or otherwise is 
based on data believed to be reliable, however, the product and information are intended for use by buyers having skill and know-how in art and decoration and therefore it is 
Buyer to satisfy itself of the suitability of the products for its own particular use and it shall be deemde that Buyer has done so, at its sole discretion and risk. Variation in 
environment, changes in procedures of use, or extrapolation of data may cause unsatisfactory results.
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