TEXSEAL PRO
Applicatie Instructie

TEXTIEL IMPREGNEERMIDDEL
TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN TEXTIEL IMPREGNEER SPRAY MET STERK PARELEND EFFECT. MAAKT
TEXTIEL WATERAFSTOTEND. VOOR HET BESCHERMEN VAN ALLE SOORTEN TEXTIEL.

Texseal Pro is geschikt voor

Dekking

Het waterafstotend maken van alle soorten natuurlijke en
synthetische textielvezels, met uitzondering van bont.

Met 1 liter Texseal Pro kan ± 4 - 8 m2 textiel behandeld worden.
Afhankelijk van de te behandelen textielsoort, variatie in textuur,
dikte en porositeit van de stof, kan de dekking en prestatie
beïnvloed worden.

Toe te passen op o.a. jassen, regenjassen, schoenen,
wandelschoenen, broeken, skikleding, matrassen, kinderzitjes,
tapijt, cabrioletkappen, bootkappen, tenten, zonwering, lamellen,
paraplu’s, gordijnen, banken, etc.

Voorbereiding
De stof dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, vlekken en stof
beperken de hechting en werking van Texseal Pro.
Als azijnzuur of zeep gebruikt is om het textiel te reinigen,
neutraliseer het textiel dan grondig door het af te spoelen met
ruime hoeveelheid water. Het textiel goed laten drogen vóór
applicatie.
De oppervlakte-/ en luchttemperatuur moet tijdens het
aanbrengen tenminste 10°C en maximaal 25°C zijn. Niet
aanbrengen in de volle zon of wanneer er binnen 12 uur regen
wordt verwacht.
Bescherm voertuigen, glas, dakmaterialen, plastic onderdelen,
struiken, landschapsarchitectuur en oppervlakken die niet
behandeld worden tegen morsen / overspray.
Overspray voorkomen: Texseal Pro niet op glas, kozijnen of lak
laten opdrogen, maar direct met vochtige doek verwijderen. Is er
toch overspray ontstaan op ramen, dan verwijderen met
wasbenzine.

Werking
Texseal Pro maakt stoffen waterdicht door de stof waterafstotend
te maken. Texseal Pro herstelt de DWR van waterdichte en
waterafstotende stoffen. Waterdichte stoffen kunnen behandeld
worden, waardoor de waterafstotende werking weer hersteld
wordt.
Stoffen die van nature water opnemen, kunnen bij hevige
regenbuien alsnog nat worden. Afhankelijk van hoe de stof
geweven is zal de stof in meer over mindere mate waterdicht zijn.
Hierdoor zal de stof niet direct nat worden bij regenbuien.

Applicatie
Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.
1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt
aangebracht (zie gebruik).
2. Breng Texseal Pro gelijkmatig aan. Voorkom overdosering
(doordrenking), dit kan wit uitslaan op het textiel.
3. Na de behandeling het textiel goed laten drogen.

Droogtijd
Droogtijd is 24 uur afhankelijk van de omgevingsfactoren. Lagere
temperatuur of een hogere relatieve vochtigheid kan de droogtijd
verlengen.
Niet laten drogen in direct zonlicht en/of op het heetst van de
dag. Dit om het impregneermiddel niet te snel te laten
verdampen en goede hechting te belemmeren.
Het behandelde textiel heeft na 5 tot 7 dagen de optimale
werking bereikt.

Materiaal
Texseal Pro aanbrengen met de bijgeleverde professionele
vernevelaar (wordt bijgeleverd bij verpakkingen tot 1 liter). Een
lage drukspuit (bijvoorbeeld een huis, tuin en keuken
vernevelaar).

Schoonmaken
Maak gereedschap schoon met water. Gemorst product niet laten
opdrogen, maar direct verwijderen met vochtige doek.

Onderhoud
Na behandeling kan de stof schoongemaakt worden door het af
te spoelen met water. Gebruik geen zeep omdat dit de
waterdichting negatief beïnvloedt / afbreekt.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid
Aanbrengen het liefst buiten of in een goed geventileerde ruimte.
Niet inademen en vermijd contact met de ogen. Niet voor
inwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik
Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het
beoogde project zelf vaststellen.
Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste
prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de
applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig
drogen (minimaal 12 uur) voor inspectie.
Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering
of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is
voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker
neemt alle risico’s en aansprakelijkheid hiermee in verband
hebbende op zich.

Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid af en behouden wij ons te allen
tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen bijvoorbeeld in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid
van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper in voorlopige proeven worden gecontroleerd omdat wij geen controle hebben over de omstandigheden waarin het
product toegepast wordt. Aanbevelingen voor gebruik vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van de geschiktheid of de ongeschiktheid van het product voor een
bepaald doel.
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