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weber.klin hamoline
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Voegmortel 332 UR+

I Hamoline I

 ToepAssInG

•  weber.klin hamoline zorgt voor een perfect waterafstotende werking 
en is dampregulerend.

•  Het is inzetbaar op zowel een droge als een (bij voorkeur) licht vochtige 
ondergrond, en onzichtbaar en vuilafstotend.

•  Kan op iedere silicaat ondergrond aangebracht worden, zoals 
beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteen en cementgebonden 
pleisterwerk.

•  weber.klin hamoline is toe te passen over eerder geïmpregneerde 
ondergronden.

•  weber.klin hamoline is met synthetische verf overschilderbaar, 
vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en 
voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen 
nadelige invloed).

 pRoDUCToMsCHRIjVInG

•  Het product zorgt voor een perfect waterafstotende werking, is 
inzetbaar op zowel een droge als licht vochtige ondergrond, is 
onzichtbaar en vuilafstotend.

 GeBRUIKsAAnWIjzInG

VooRBeReIDInG
• Bij voorkeur toepassen op een licht vochtige ondergrond. 
•  weber.klin hamoline moet puur worden toegepast, niet vermengen 

met water of andere middelen.
• Maak de ondergrond schoon.
• Borstel het muuroppervlak droog af.
•  Herstel eventuele beschadigingen van voegwerk (voeg- en/of 

pleisterwerk dient minimaal 14 dagen oud te zijn bij temperaturen 
boven de 5˚C).

• Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

DoSeRInG
Direct te gebruiken.

VeRWeRKen
• Schud de verpakking voor gebruik.
•  Breng weber.klin hamoline bij voorkeur gietend aan. Werk van boven 

naar beneden en giet nat in nat over het vloeistoffront heen. 
   Zorg wel dat dit overvloedig gebeurd. 
•  Verwijder eventuele spatten op glas, gereedschap, kunststof of verf 

direct met terpentine. opgedroogde weber.klin hamoline kan niet 
meer opgelost en/of verwijderd worden.

 TeCHnIsCHe InfoRMATIe

Samenstelling: oplossing van siliconenhars met alkoxygroepen.
Gebruik: niet onder 5 °C verwerken.
Soortelijk gewicht: 0,8.

 leT op

• Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
• Damp/spuitnevel niet inademen.
• Aanraking met de huid vermijden.
•  Kan longschade veroorzaken na verslikken: bij inslikken niet het braken 

opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking tonen.
• Tast bitumen (dakbekleding) aan.
•  In geval van sterk vochtige ondergronden weber.klin hamoline A 

gebruiken.      

VeRKoopeenHeDen
Blik à 5 en 10 liter.

DoseRInG

Direct te gebruiken.

VeRBRUIK
Voor een duurzame werking dient minimaal 0,5 liter per m² te wor-

den opgebracht. Bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik 
oplopen tot 1 liter per m². 10 liter is goed voor +/- 16 m²  en 5 liter 

voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

GeReeDsCHAp
Lage drukspuit, terpentine en handschoenen.

KleUR
Transparant.

HoUDBAARHeID
2 jaar houdbaar na productiedatum, indien droog en 

vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

Gevelimpregneer.

Universeel toepasbaar
•

Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden
•

Minstens 10 jaar werkzaam
•

Dampregulerend
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