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Siloxanpuds

 SCHWEPA Siloxanpuds er en vandfortyndbar slutpuds med tilsatte additiver i form af 
algicider og svampedræbende tilsætningsstoffer.

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA Siloxanpuds er en særdeles vejrbestandig, diffusionsåben slutpuds, som 
er let bearbejdelig.

Sammensætning:

SCHWEPA Siloxanpuds er baseret på en acrylat-polymer dispersion, titandioxid, 
calciumcarbonater, silikater, tilsætningsstoffer, fibre og konserveringsmidler.

Anvendelse:

Siloxanpuds:
Kornstørrelse: 1,5 mm  ca. 2,0-2,5 kg/m²  ca. 10,0-12,5 m²/spand  25 kg/spand 
Kornstørrelse: 2,0 mm  ca. 2,5-3,0 kg/m²  ca. 8,3-10,0 m²/spand  25 kg/spand 
Kornstørrelse: 3,0 mm  ca. 3,5-4,0 kg/m²  ca. 6,3- 7,1 m²/spand  25 kg/spand

Forbrug:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og fri for rester, der kan reducere produktets 
hæfteevne. Gerne forbehandlet med ARU-200 Kvartsgrunder.

Produktet fordeles jævnt i mindre områder ad gangen. Ønsket struktur og jævnhed 
opnås med glittebræt.

Udførelse:

Farve: SCHWEPA Siloxanpuds er hvid i farve, men kan leveres indfarvet - vælg mellem 150 
farver.

Emballage: I spand à 25 kg       Siloxanpuds:
Kornstørrelse: 1,5 mm. Varenr: 0105991 
Kornstørrelse: 2,0 mm. Varenr: 0105992 
Kornstørrelse: 3,0 mm. Varenr: 0105993

24 spande/palle

Holdbarhed: Køligt, tørt og frostfrit. Må ikke opbevares i direkte sollys. I original emballage har 
produktet en holdbarhed på 12 mdr.

SCHWEPA Siloxanpuds kan bruges som afsluttende puds på mineralske 
underlag og indgår som en del af SCHWEPA facadeisoleringssystem.
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Ufarligt produkt. Indeholder ikke skadelige stoffer.Sikkerhed:

Tomme beholdere afleveres på genbrugsstationen.Bortskaffelse:

Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om 
produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og 
udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført 
arbejde med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og 
brug af produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en 
fagmand, så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende 
standarder, godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. 
kan altid kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Kvalitetskontrol:

Bemærk: SCHWEPA Siloxanpuds må ikke anvendes ved temperaturer under + 5 °C, i direkte 
sollys eller ved dårligt vejr. Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, men 
udgangspunktet er 12-24 timer. Jo lavere temperatur eller højere luftfugtighed, jo 
længere tørretid. Produktet kan fortyndes med op til 2% rent, koldt vand.
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