TEXSEAL PRO
Technisch Data Sheet

TEXTIEL IMPREGNEERMIDDEL
TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN WATERAFSTOTENDE SPRAY. IDEAAL VOOR HET (OPNIEUW)
WATERDICHT MAKEN VAN NATUURLIJK EN SYNTHETISCH TEXTIEL MIDDELS VERNEVELEN. HERSTELT DE DWR.

Beschrijving

Drogen

Texseal Pro is een uiterst fijn gedispergeerde siliconen emulsie
op waterbasis. De deeltjesgrootte ligt in het nanometer bereik.
Texseal Pro is een kant en klaar product en kan direct toegepast
worden.

Droogtijd is 2 - 4 uur afhankelijk van de omgevingsfactoren.
Lagere temperatuur of een hogere relatieve vochtigheid kan de
droogtijd verlengen.

Door nieuwe technieken is het mogelijk gemaakt om een
emulgator vrije siliconen micro-emulsie te ontwikkelen die de
vezels van een textielweefsel bedekt met een perfecte hydrofobe
film.
Texseal Pro is speciaal ontwikkeld voor het impregneren van
vrijwel alle soorten vezels en textiel. Zowel natuurlijke vezels als
kunstvezels.
Texseal Pro waterafstotende spray, is ideaal voor het
impregneren van natuurlijke en synthetisch textiel d.m.v.
vernevelen. Textiel moet schoon en droog zijn. Het
waterafstotende effect wordt toegevoegd (of hersteld) zonder het
ademend vermogen van de stof te beperken.

Niet laten drogen in direct zonlicht en/of op het heetst van de
dag, zodat het water niet te snel verdampt en correcte hechting
belemmert.
Het behandelde textiel is na 5 tot 7 dagen volledig uitgehard en
de optimale werkingskracht bereikt.

Schoonmaken
Stoffen die behandeld zijn met Texseal Pro kunnen eenvoudig
afgespoeld worden met water en een borstel.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid
Vermijd contact met de huid en ogen. Niet voor inwendig gebruik.
Buiten gebruiken of in goed geventileerde ruimte.

Bewaarcondities
Eigenschappen
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Maakt waterafstotend.
Sterke hechting.
Creëert / herstelt de DWR (Durable Water Repellent).
Verduurzaamt het textiel.
Ademend vermogen blijft behouden
Ontwikkeld met nanotechnologie.

Geschikt voor
Alle natuurlijke en synthetische vezels met uitzondering van bont.

Toepassingsvoorbeelden
Parasols, tuinkussens, cabriokappen, bootkappen, bankstellen,
zonweringen, kleden, tenten, canvas, matrassen, etc

Dekking
Met 1 liter Texseal Pro kan ± 4 - 8 m2 textiel behandeld worden,
afhankelijk van de te behandelen textielsoort. Variatie in textuur
en porositeit van de stof kunnen de dekking en prestatie
beïnvloeden.

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 30°C.

Houdbaarheid
Texseal Pro is ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12
maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar
is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen
voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit om u te
verzekeren van de werking.

Specificaties
pH waarde: 4,5
Deeltjes grootte: ± 25 nm

Uiterlijk / kleur
Transparant - waterachtig

Verbruik
± 4 - 8 m2 per liter.

Gebruik
Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de gewenste
prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren, en om de
applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig
drogen (24 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 technische wijzigingen aan te brengen 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 geschiktheid van het product voor een
bepaald doel.
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TECHNOLOGIE // VOORDELEN
➔ Sterk hydrofoob - v
 loeistof loopt als
parels van de stof af.
➔ Herstelt de DWR - langdurige
waterafstotende coating.
➔ Vuilwerend - stoffen behandeld met
Texseal Pro stoten vuil af.
➔ Dampopen - ademend vermogen van
textiel blijft behouden.
➔ Natuurlijk finish - onzichtbare
bescherming tegen water.
➔ Uitstekende slijtvastheid - behandeld
textiel en stoffen blijven langdurig
waterafstotend.
➔ Makkelijk reinigbaar - eenvoudig af te
spoelen en schoon te borstelen.
➔ Vermindert onderhoudscyclus - stoffen
hoeven minder vaak gewassen te
worden.

Garantie
Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte
kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor
zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op
voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van
ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of
toepassing anders dan aanbevolen is voor de
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische
eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als
specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze
gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het
gebruik ervan.
De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring
of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product
betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard.
Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd
om enige verklaring of garantie te geven of enige andere
aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop van onze
producten.
Deze informatie en al het verdere technische advies, is gebaseerd
op de huidige kennis en ervaring van Greenseal Solutions.
Greenseal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid
voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief
de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking
kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van derden
rechten, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische
relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken
van dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt
zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in
overeenstemming met de voortschrijdende innovatie en kennis.
Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid
aansprakelĳk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet
beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die
voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin
wordt verstrekt door Greenseal Solutions.

➔ Lage VOS - milieuvriendelijk.
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