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Do-it Pro Fuge-Hydro is een waterafstotend product voor de behandeling van 

oppervlakten van alle poreuze materialen

Toepassing:

Do-it Pro Fuge-Hydro is een vloeistof kant- en klaar voor gebruik, voor het waterafstotend maken 

van horizontale en verticale bouwelementen (metselwerk, pleisterwerk, natuursteen, beton, crepie) 

Do-it Pro Fuge-Hydro is een melkachtig waterafstotend product voor de behandeling van 
oppervlakken met extreem hoge prestaties, op basis van een mengsel van 3 hoogwaardige 

polymeren (silaan, siloxaan, oligomeer-siliconen)

Eigenschappen van het product:

Geschikt als waterafstotende behandeling van muren en gevels van alle bouwwerken
Goede bescherming van gebouwen tegen vervuiling

Bescherming tegen slechte weeromstandigheden, atmosferische invloeden en vervuilende stoffen

Vermindert vorstschade, beperkt waterdoordringing naar binnen

Verminderd salpetervorming door migratie van water

Door verlaagde wateropname is er een betere thermische isolatie, waardoor er minder 
energiekosten zijn. Makkelijk onderhoud van de ondergrond, door het zelfreinigende karakter van 

het waterafstotend product,…

Voordelen van het systeem:

Het materiaal blijft ademen - ondergrond blijft doorlaatbaar voor waterdamp

Niet - filmvormend systeem, wijzigt uitzicht van ondergrond niet
Uitstekende veroudering, geen vergeling

Duurzame langdurige behandeling

Vertraagt de vorming van micro-organisme (mossen, groen worden van de ondergrond,…)

Kan aangebracht worden op een oud waterwerend product indien deze niet meer werkzaam is

Verwerkingsvoorschriften:

Do-it Pro Fuge-Hydro kan aangebracht worden op een ondergrond die schoongemaakt, ontvet 
en onstoft is, dit kan dmv water of indien nodig (Do-it Pro All-Clean of Do-it Pro Wall-Clean). 

De ondergrond eventueel reinigen met hulp van een ontmossingsproduct  Technicide + of 

Techiclean Daken. Eventueel slechte voegen en barsten herstellen voor dat men het product 

aanbrengt.
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- Het product wordt met een rol, borstel of door verstuiving aangebracht (handpomp type       

tuinsproeier) en dit tot verzadiging, in één tot twee lagen, nat in nat (niet wachten tot 

eerste laag volledig is opgedroogd)

- Er wordt altijd van boven naar beneden gewerkt, eventueel te veel aan materiaal wordt    

onmiddellijk met een langharige verfrol verwijderd van het oppervlak (geen plasvorming)

- Het oppervlak dat behandeld is mag na 2 uur aan de regen worden blootgesteld

- De temperatuur van de ondergrond mag nooit lager zijn dan 8 C.

- Het product moet worden aangebracht op droge muren 

- Product kan worden aangebracht op voegwerk van 10 dagen oud

- Ramen, deuren en andere moeten beschermd worden (afplakken met plasticfolie)

- Incidentele vlekken onmiddellijk verwijderen met Do-it Pro All-Clean

- Do-it Pro Fuge-Hydro mag niet worden aangebracht op niet-poreuze ondergronden

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond tussen 250 en 1500 ml/m2.

Technisch Kenmerken:

Uitzicht : melkachtig wit

Dichtheid : 1,05

Actieve bestanddelen : 10%

Vlampunt : niet-ontvlambaar

Vicositeit : 100 cPs

Oppervlakte spanning wijziging : van 12 tot 20  mN/m

Ondoordringbaar voor water : volgens proefbuis kârsten

Maximale doeltreffendheid : na 7 dagen

Overbruggen van barsten : tot 300 um

Geur : geen geurhinder

Verpakking en opslag:

5 ltr en 25 ltr verpakking

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar

Product verdeeld door Do-it Pro bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be


