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PRODUKTDATABLAD

Purigo®-5 S
Transparent støvbinder til beton og andre cementbaserede overflader

PRODUKTBESKRIVELSE
Purigo®-5 S er et transparent klar-til-brug produkt, til 
støvbinding af afhærdede, sugende cementbaserede 
overflader.
Purigo®-5 S kan kun anvendes på beton og andre ce-
mentbaserede overflader. Behandlingen kan ikke for-
bedre et dårligt, nedslidt underlag.

ANVENDELSE
Purigo®-5 S anvendes  til støvbinding af afhærdede, 
sugende cementbaserede overflader.

▪

Cementbaseret underlag skal være mindst 21 dage 
gammelt

▪

EGENSKABER
Klar-til-brug produkt▪
Nem at påføre▪
God indtrængning i underlaget▪
Reducerer støv fra overfladen▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Silikat

Emballage 10 liter dunk

Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato.

Opbevaringsforhold Produktet skal opbevares tørt og køligt men frostfrit, i lukket original- 
emballage og beskyttet mod direkte sollys.

Udseende / farve Farveløs væske

Densitet 1 kg/liter

ANVENDELSE

Forbrug Forbrug afhænger af overfladens beskaffenhed og porøsitet. 
Vejledende forbrug: 0,15-0,25 kg pr. m² pr. lag.

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Produktet angriber glas og metal. Udvis derfor forsig-
tighed og etabler nødvendig afdækning, hvor der er 
risiko for kontakt mellem Purigo®-5 S og glas/metal.

▪

Ved stænk på glas og metal, skal dette straks vaskes 
af med lunkent sæbevand.

▪
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MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad 
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION
UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Cementbaseret underlag skal være mindst 21 dage 
gammelt

▪

Underlagets styrke bør ikke være mindre end 20 MPa 
(Ø 150x300 mm cyl.)

▪

Underlaget skal være tørt (4-6% restfugt)▪
Underlaget skal være sugende▪
Underlaget skal være sundt, rent, fri for olie, fedt og 
støv

▪

Der må ikke være påført en curing på underlaget▪

ANVENDELSE

Purigo®-5 S omrøres og er derefter klar til brug. 
Påføringen kan ske med blød kost, pensel eller rulle. 
Det er vigtigt at produktet bliver arbejdet grundigt ind 
i overfladen, og at der ikke er påført en curing på beto-
noverfladen inden påføringen af Purigo-5S. 
Overskydende Purigo®-5 S, der ikke er suget ned i 
overfladen efter påføring, skal fjernes omgående da 
det vil medføre misfarvninger. 
På maskinglittede gulve, som ofte er meget tætte, bør 
der udføres et prøvefelt for at konstatere om behand-
lingen er mulig. 
Der udføres normalt to behandlinger med 24 timers 
mellemrum. Ved meget porøse overflader kan en tred-
je behandling være nødvendig for at opnå den ønske-
de effekt. 
24 timer efter den sidste behandling, afsluttes arbej-
det ved afvaskning af den behandlede overflade med 
rent vand.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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