MOXILON HYDROLEO

Voorkomen en oplossen
van problemen met gevels
wanden en vloeren
Dit product is CE-gecertificeerd

Technisch informatieblad
Transparant impregneer middel voor het
permanent beschermen en verduurzamen
van poreuze minerale ondergronden zoals
beton, steen en metselwerk.

Moxilon Hydroleo is een product van Borèl B.V.

www.borel.nl

MOXILON HYDROLEO
Productomschrijving
Moxilon Hydroleo verdicht de poriën en garandeert maximale versteviging
en bescherming voor beton en poreuze minerale ondergronden.
Moxilon Hydroleo is een impregneer middel waarmee je beton, steen en
metselwerk kunt beschermen en verduurzamen. Beschermt tegen vervuiling
en slijtage zowel voor vloeren als wanden, binnen en buiten.

Toepassingsgebied
Toepassingsgebieden zijn o.a. bedrijfsvloeren, garagevloeren, winkelvloeren,
prefab beton, gevels en metselwerk. Maar ook (topdeks van) parkeergarages,
vliegvelden, stations en perrons, laadkuilen etc. Moxilon Hydroleo kan ook
meteen na het vlinderen of na het storten en aanbrengen van de bezemstreek
worden aangebracht. Moxilon Hydroleo kan zowel binnen als buiten worden
toegepast, horizontaal als verticaal.

Technische kenmerken
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pH-waarde:

ca. 11

Organisch aandeel:

< 1%

Gewicht:

1150 gram/dm³
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MOXILON HYDROLEO
Producteigenschappen
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werkt als curing compound en gaat te snelle uitdroging tegen
gaat krimpscheurvorming tegen
dicht bestaande krimpscheuren tot ca. 0.3 mm
verbeterde oppervlaktehardheid
verbeterde slijtweerstand
waterafstotend oppervlak
verbeterde chloridebestendigheid
stuifvrij oppervlak
maximale bescherming tegen vervuiling door koffie, thee,wijn, olie en vetten
gaat kalkuitbloei tegen
stroefheid wordt nauwelijks beïnvloed
milieuvriendelijk, bevat geen schadelijke bestanddelen of oplosmiddelen
eenmalige en eenvoudige applicatie, geringe voorbewerking
toepasbaar op vrijwel elk (licht) poreus mineraal oppervlak
PH bestendig, tot ph 12
uv bestendig, vergeelt niet
behoud van het betonkarakter
niet filmvormend
gaat verwering tegen
voorkomt vorst- en vochtgerelateerde schade
toepasbaar voor sanitaire ruimtes
werkt als anti-graffiti
beschermt tegen mossen, algen en schimmels
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MOXILON HYDROLEO
Verpakking
Moxilon Hydroleo is leverbaar in 5 liter, 10 liter en 20 liter
jerrycans.

Verwerkingsinstructies
Moxilon Hydroleo aanbrengen met lakroller, lage
drukspuit of vlakmop. De ondergrond moet draagkrachtig,
droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Altijd eerst een
proefapplicatie uitvoeren. Doormengen voor elk gebruik.

Lage
drukspuit

Lakroller

De gebruikte gereedschappen kunnen na de applicatie
met water worden schoongespoeld.
Veiligheid en milieu vormen een steeds belangrijker aspect
in nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Moxilon Hydroleo
voldoet aan alle veiligheidseisen en ontziet het milieu

Vlakmop

Ga voor uitgebreide verwerkingsadviezen naar onze site.

Vragen of advies over dit product of het gebruik?
info@borel.nl

Dit product is CE-gecertificeerd
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MOXILON HYDROLEO
Verplicht onderhoud
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Borel durft 20 jaar garantie te geven bij gebruik
en onderhoud volgens voorschrift.
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20 jaar garantie
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Wanneer u kiest voor gebruik van Moxilon Hydroleo voor het behandelen van
uw oppervlakte is periodiek onderhoud vereist. Met Borel’s Cleaner Sealer,
waarbij 1-5% aan water wordt toegevoegd. (bij wekelijks/frequent dweilen is
1% voldoende, bij jaarlijks onderhoud 5% ).
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Veilig en schoon werken
Moxilon Hydroleo bevat geen oplosmiddelen of schadelijke bestanddelen en
kan overal worden toegepast. Hoewel niet noodzakelijk adviseren wij om bij
applicatie in gesloten ruimten goed te ventileren. Daarnaast adviseren wij om
tijdens het aanbrengen rubber handschoenen, laarzen, overall, veiligheidsbril
en stofmasker te gebruiken.
Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld op basis
van alle beschikbare technische informatie en praktijkervaringen en wordt verondersteld
juist te zijn.
De bovenstaande informatie dient als richtlijn gebruikt te worden.
Er kunnen echter geen rechten of garanties worden ontleend aan de verwerkingsadviezen in
dit document. Borel B.V. accepteert geen juridische verantwoordelijkheid voor bovenstaande
informatie.
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Nijverheidstraat 60-5
6681 LN Bemmel
info@borel.nl
+31(0)26 325 46 52
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