MasterLife WP 760
Tidigare: HYDROFIX

Flytande, hydrofobt vattentätningsmedel som förhindrar kalkutfällningar
PRODUKTBESKRIVNING

LAGRING OCH HANTERINGSRÅD

MasterLife WP 760 används som vattentätningsmedel och
för att förhindra kalkutfällningar i betong och bruk där
cement ingår som bindemedel t.ex. i:
• Betongfasader
• Murblock för ytterväggar
• Marksten
• Takpannor med mera.

MasterLife WP 760 skall förvaras frostfritt och svalt i väl
slutna originalemballage. Hållbarheten är sex månader.
MasterLife WP 760, som lagras i tank, bör röras om kontinuerligt eller helt kort under några gånger per dag för att
undvika avlagring i botten på tanken.

ANVÄNDNING
MasterLife WP 760 doseras manuellt eller med vår doseringspump samtidigt med blandningsvattnet i betongen.
Medlet får inte tillsättas direkt i torrsatsen före blandningsvattnet.
• Normaldosering är 0,6 - 0,8 % av bindemedelsvikten.
• MasterLife WP 760 kan doseras mellan 0,4 - 2 % av
bindemedelsvikten.
• Kraftig överdosering kan reducera hållfastheten.

EGENSKAPER
• MasterLife WP 760 är ett fysiskt verkande medel som
belägger alla partiklar i betongen med en skyddande och
vattenavstötande hinna.
• Färgade produkter får klarare färger och kalkutfällningar
reduceras eller uteblir helt.
• Blandningstiden är normal och härdningstiden påverkas
inte vid föreskriven dosering.

MILJÖ
MasterLife WP 760 är lätt alkalisk och kan verka irriterande vid ögonstänk och vid långvarig, ofta upprepad
hudkontakt.
Använd handskar samt vid risk för stänk i ögonen även
skyddsglasögon.

LEVERANSFORM
MasterLife WP 760 levereras normalt i:
• 25 kg dunk,
• 200 kg fat
• 1.000 kg engångstank.
MasterLife WP 760 finns även som 100 % stearat i pulverform under produktnamnet Sterament.

Tekniska data
Aktiv komponent:
Torrhalt:
Kloridinnehåll:
Natriumekvivalent:
Densitet:
pH-värde:
Utseende:

Stearat
50 %
< 0,1 %
< 0,1 %
1,03 kg/liter
ca 11
vit vätska med svag lukt
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Note: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på manga års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger
alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens
egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.
Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen

