
ETS EUROPE – ECO HYDRO GLASS 

ECO HYDRO GLASS er en innovativ silikat baseret imprægnering, der 
beskytter mod gennemtrængende fugt i murværk og beton.

ECO HYDRO GLASS den originale farve er transparent. 
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FORDELE & EGENSKABER 

ECO HYDRO GLASS Kemikalie- og saltvandsresistent 

ECO HYDRO GLASS Beskyttelse mod gennemtrængende vand i tilfælde af 
revner

ECO HYDRO GLASS Vanddampgennemtrængelig 

ECO HYDRO GLASS Vandtætning mod saltvand, syre, spildevand og kemikalier

ECO HYDRO GLASS Styrker underlaget og øger den kemiske modstand med 
holdbar silikat strukturer. 

ECO HYDRO GLASS  Lavet af alternative materialer, der har et lavt CO2- aftryk 

ECO HYDRO GLASS Allergivenlig VOC – og APEO –frit og lugtfri

ECO HYDRO GLASS Reducerer overfladeslid 

ECO HYDRO GLASS Beskyttende mod blomstring 

ECO HYDRO GLASS Forhindrer algevækst 
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ANVENDELSES OMRÅDER

ECO HYDRO GLASS er ideel til imprægnering af porøse, absorberende og 
sandede overflader som beton, murværk og andre cementholdige underlag og 
er anvendeligt til indendørs og udendørsbrug. Produktet er permanent 
beskyttende mod grundvand, saltvand og stærk kemisk belastning og kan 
bruges til fremstilling af hydrofobe overflader. 
Produktet er også ideelt til områder med høj mekanisk og kemisk belastning og 
som fugtbeskyttelse på vægge.
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TEKNISKINFORMATION 
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Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.

Egenskaber Specifikationer

Basis Uorganisk 
pH-værdi 11.4

Organisk opløsningsmidel Ingen
Massefylde 1.1 / cm3

Forbrug

50-100 g/m2 afhængigt af 
underlagets forhold og 
absorptionsevne

Nødvendige antal lægninger 1-2 med et tidsrum på 10 minutter
Farve Mælke hvid

Behandlingstemperatur Min. +5 °C max. +35 °C
Max. tilladt fugtighed. Max. 80% rel. H.
Viskositet < 100mPas 



FORBEREDELSE AF PRODUKTET 

Før påføring skal du sikre dig, at underlaget er tørt, støvfrit, rent og frit for 
andre stoffer, der kan føre til adskillelse inden belægning. Kalk og 
sandkomponenter skal fjernes inden brug med en effektiv industriel støvsuger. 
Evt. overdækninger skal fjernes. Beton og cementholdige underlag skal være 
færdiggjort minimum 2 dage før belægning.
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ANVENDELSE AF PRODUKT

ECO HYDRO GLASS skal påføres ufortyndet med pensel, rulle eller spray til 
mætning af det tørre underlag. Produktet blandes i 1 : 1 med vand på meget 
absorberende og fint polerede underlag. Fortyndet materiale skal påføres to 
gange vådt på vådt. Overfladen bør ikke tørres af mellem belægningerne. 
Overskud af materiale skal undgås. Beskyt de behandlede områder mod regn 
og kondens i mindst 24 timer, hvor den størknede overflade muligvis ikke er 
belagt eller behandlet. Dæk den friskpåførte overflade luftpermeabelt. Efter 7 
dage er et lufttæt dæksel med højsandsynlighed blevet skabt. Tør i mindst 6 
timer og undgå temperaturer under dugpunktet indenfor 1 dag.

OBS Når ECO HYDRO SIL påføres i kombination med ECO HYDRO 
GLASS, skal ECO HYDRO SIL påføres først. Efter tilstrækkelig tørring 
(overfladen skal ikke være våd) skal den efterfølgende belægning med ECO 
HYDRO GLASS påføres. For at opnå optimale resultater skal begge 
belægninger påføres inden for en dag. Derudover skal det tages in mente, at et 
overskud af et af disse produkter kan føre til en optisk forringelse af overfladen. 
For yderligere information om anvendelse af ECO HYDRO GLASS henvises til 
det tekniske datablad for ECO HYDRO GLASS.

På finkornede og tætte underlag skal overfladen vædes med klart vand inden 
påføring af ECO HYDRO GLASS. Vandet fordeles med en mikrofibermoppe. 
Efter ECO HYDRO SIL påføres vådt på vådt med en lavtrykssprøjte, skal 
produktet straks fordeles ensartet i en retning med en mikrofibermoppe, så 
hele overfladen fugtes med ECO HYDRO GLASS. For at sikre en ensartet og 
stribefri påføring sørg for at mikrofibermoppen ikke løber tør for produkt. 
Dannelse af vandpytter skal undgås.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER 

VÆRKTØJER OG RENGØRING pensel, bred pensel, malerrulle eller sprøjte 
udstyr. Alt udstyr skal vaskes før og efter anvendelse. 

EMBALLAGE 5 eller 30 L dåser. 

OPBEVARING 12 måneder I original indpakning og I tørre og kontrollerede 
temperature. Der må ikke være under 0°C. Forsegl åbnede beholdere med det 
samme og brug indenfor kort tid. 
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SIKKERHED

ETS EUROPE har sikkerheds data, som kan bestilles på hjemmesiden 
www.ecosilicatesystems.com for yderligere information om sikkerhed under 
transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse.

Følg instruktionerne på emballagen. Indholdet af dette tekniske datablad, svarer til 
den seneste udvikling og vores applikation erfaring. Al information er baseret på 
ideelle forhold og gælder derfor ikke til ethvert anvendelsesformål. På grund af 
forskellige materialer, underlag og forskellige aktuelle forhold på stedet gives der 
ingen garanti for kundens anvendelse. Især påtager vi os intet ansvar baseret på 
disse oplysninger eller verbale udsagn. Den eneste undtagelse er, når vi kan 
bebrejdes sagen fortsæt eller grov uagtsomhed. I så fald skal kunden bevise, at 
han har overført alle nødvendige oplysninger fuldkommen og rettidigt til en korrekt 
og lovende evaluering foretaget af ETS EUROPE. 

ETS EUROPE Kunden skal teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse 
og formål. Vi forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af 
den igangværende udvikling. Bortset fra at vores generelle vilkår og betingelser er 
gyldige. Dette datablad erstatter alle tidligere tekniske data om dette produkt. Det 
tekniske datablad kan rekvireres på www.ecosilicatesystems.com

ECO HYDRO GLASS er en alkalisk væske. Se sikkerhedsbladet (MSDS), som kan 
tilgås på www.ecosilicatesystems.com for yderligere information om sikkerhed 
under, transport, opbevaring og bortskaffelse. Følg instruktionerne på emballagen. 
I tilfælde af dekorative overflader skal der oprettes en lille prøve på en ukritisk 
position mindst en dag før påføring. Må ikke påføres på ikke-absorberende 
overflader. Beskyt venligst briller, glad, fliser, klinker og lignende mod 
sprøjtemateriale! Aluminium støder muligvis ikke på materialet. Urenheder skal 
straks vaskes af med vand. Bed hver arbejdsafbrydelse skal værktøjet rengøres. 
Det er vigtigt at sikre at intet ECO HYDRO GLASS når overfladen inden påføring. 
Der skal også bæres rent fodtøj under påføring for at undgå snavs på den 
friskpåførte overflade.
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ETS EUROPE 
ECO SILICATE SYSTEMS 

For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:

fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium

T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66 
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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