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Vannbåret silan-/siloxanløsning for impregnering av mineralske fasadematerialer og betong. 
Hindrer effektivt inntrenging av vann. 25-30 års levetid. 
 
BPS 7712 er en vannbåret silan-/siloxanløsning beregnet på impregnering av mineralske fasadematerialer og 
betong. BPS 7712 er vannavvisende slik at man får en perleeffekt på overflaten. Hindrer effektivt inntrenging 
av vann. Mer eller mindre usynlig på overflaten. UV-bestandig, dvs. at det ikke brytes ned av solens 
ultrafiolette stråler, og beskytter overflaten på påvirkning fra luftforurensning. 
BPS 7712 er diffusjonsåpen, noe som vil si at vann ikke kan trenge inn, men overflaten kan puste og slippe ut 
fukt. Dette gir en varmebesparelse i og med at det ikke går med energi til å transportere ut fukt. En overflate 
som er impregnert med BPS 7712, kan graffitibeskyttes med AGS 3502 og AGS 3512. En fasade beskyttet 
med BPS 7712, gir bedre K-verdi enn ubeskyttede fasader i og med at overflaten holdes tørr. 
BPS 7712 har en beregnet livslengde på ca.25-30 år. 
OBS! Påse at tegl og fuger er fri for avskalling og sprekker over 0,3 mm. 
 
Slik gjør du det: 
Sørg for at overflaten er ren fra sot og fett. Påfør BPS 7712 rikelig med lavtrykkssprøyte, rull eller myk 
pensel. Legges 2 ganger vått på vått. Arbeid sakte ovenfra og ned. For best effekt bør overflatene være tørre. 
Vinduer eller overflater som ikke skal behandles, med dekkes nøye til. 
 
Dosering 
Brukes som konsentrat. 
 
Forbruk 
Ca. 0,5-1,0 liter/m² avhengig av overflaten. 
 
 
Tekniske data 

• Svakt hvitaktig væske med svak lukt. 
• Leveres i 10- eller 25-liters plastdunker. 
• Tetthet 0,99 kg/liter. 
• pH ca. 6. 
• Flammepunkt > 100 °C. 
• Inneholder silan/siloxanløsning. 

 
 
Oppbevaring 
Lagres frostfritt og tett lukket. 
 
Holdbarhet 
12 måneder i uåpnet forpakning. 
 
 

Sikkerhetstiltak 
Bruk beskyttelsesklær, hansker og vernebriller. 
 
 
Merking 
BPS 7712 er ikke merkepliktig ut fra et helse- og 
miljøsynspunkt.  
 
Ikke farlig gods ved transport. 
 

 


