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Bioni Perform
Overfladebehandling af facader

Multifunktionel overfladebehandling af facader baseret på nanoteknologi til slidstærk
bygningsbeskyttelse

Beskrivelse:
Bioni Perform er en førsteklasses facadebehandling på ren
akrylatbasis, som har optimale beskyttelsesfunktioner.
De optimale fugtighedsregulerende egenskaber og en ny
kombination af nanosølv-baserede virkestoffer sørger
for, at begroning med mikroorganismer som svampe,
mos og alger vanskeliggøres på en effektiv og miljøvenlig
måde.

Produktegenskaber:

vanddampdiffusionsåben

fremragende vandafvisning

høj beskyttelse mod regn

revneudjævnende og stabil over for svindrevner

vanskeligt antændelig (byggematerialeklasse B1, DIN 4102-1)

yderst UV- og vejrbestandig

bestandig over for luftforurenende stoffer

fremragende vedhæftningsevne

NY

VORSPRUNG durch

NANOTECHNOLOGIE

baseret på Nanoteknologi

optimal fugtighedsregulering

forebyggende langtidsbeskyttelse mod svampe-,
alge- og mosangreb

beskytter facader effektivt

Fordele:
Bioni Perform virker fortræffelig på bygningers fysiske egen-
skaber og giver gennem sin fremragende kvalitet den bedst
mulige og vedvarende beskyttelse af facader mod indvirk-
ninger fra miljø og vejrlig. Kombinationen af egenskaber som
dampdiffusion og vandafvisning sikrer, at fugtigheden kan sive ud
gennem murværket og samtidig afvises regnvand på overfladen.
Fugtskader undgås dermed og energitab reduceres. Til varig
beskyttelse mod alge- og mosangreb indeholder Bioni Perform
desuden enestående nanosølv-virkestoffer, som i forbindelse
med overfladebehandlingens optimale fugtighedsregulerende
egenskaber vanskeliggør begroning med mikroorganismer på den
behandlede over flade på en miljøvenlig og effektiv måde.

Anvendelsesformål:
Til højkvalitets, optimal overfladebehandling af bygningers facader
for varig beskyttelse mod fugtighedsindvirkninger fra miljø og
vejrlig. Egner sig til overfladebeskyttelse af facadeisolerings-
systemer på grund af sin store bestandighed over for svampe-,
alge- og mosangreb.

Teknisk data:

Beholdestørrelse: 10 liter

Glans: mat

Rækkeevne: 330-400 ml/m2 (to lag)

Farve: hvid

Tørstofindhold: ca. 58%

pH-værdi: ca. 9

Massefylde: ca. 1,10 g/cm3
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Tekniske kendetegn:

Egenskaber Norm Vurdering

Brandforhold

Vanddampsdiffusionsåben

Gennemtrængningsgrad for flydende vand

Reflektionsevne

Bestandighed mod alge- og mosangreb

Vedhæftning

UV- og vejrbestandighed

Varmeledningsevne

VOC-indhold

DIN 4102-1

DIN EN ISO 7783-2

DIN EN 1062-3

DIN EN 410

VdL-RL 07

DIN 1542

DIN 53384

ASTM C 518-2000

ISO 11890-2

vanskeligt antændeligt (B1)

klasse 2 (middel)

klasse 3 (lav)

83-93%

vedvarende bestandighed over for algeangreb

2,9 N/mm2 (på beton)

bestandig over for UV- og fugtighedsvirkninger

0,1604 W/mK

< 5g/l (EU-grænseværdi: 75g/l (2007) / 30g/l (2010))

Anvendelsesområde:
Udendørs. Til behandling af facadeoverflader. Som slutbehandling af gamle
og nypudsede overflader, beton, kalksandsten, synligt murværk, fiber-
cementplader, forzinkede overflader, træ som ændrer dimensioner pga. vejrlig
og facadeisoleringssystemer. Til bearbejdning af bæredygtige overflader,
der tidligere er malet med silikat-, silikoneharpiks- eller dispersionsbaseret
maling.

Påføring:
Med pensel, rulle eller ved sprøjtning. Omrøres altid grundigt før brug.

Værktøj:
Skylles af med vand straks efter brug.

Underlag:
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Til forsegling af træ-
indholdsstoffer forbehandles med en egnet primer. I forbindelse med over-
fladebehandling og -forarbejdning skal DIN 18363 (VOB, del C)
følges.

Lagopbygning:
Grund med Bioni Grip. Påfør derefter Bioni Perform ufortyndet i to
omgange (mellem- og slutpåføring).

Lagpåføring ved mikrobielle angreb på facaden:
Skimmelsvamp-, mos- eller algeangreb fjernes med en højtryksrenser
under overholdelse af lovmæssige regler. Derefter rengøres overfladen
med MicroKill Ag Forte. MicroKill Ag Forte skal blive siddende på
facaden i 24 timer uden afvaskning. Efterfølgende grundes med Bioni
Grip. Dernæst påføres Bioni Perform ufortyndet i to lag (mellem- og
slutpåføring).

Rækkeevne:
En liter rækker til 2,5-3,0 m2 (afhængig af underlagets beskaffenhed).
Dette svarer til et forbrug på 330-400 ml/m2 (ved påføring af to lag).
Præcise forbrugsmængder kan fastsættes ved prøvepåføring.

Blandbarhed:
Sammenblanding med andre komponenter påvirker egenskaberne.
Toning med andre tonede produkter på markedet er således først
muligt efter egen afprøvning (generel tilsætning: max. 5%).

Arbejdstemperatur/tørring:
Min. +5°C i luften og på underlaget under forarbejdning og tørring.

Tørring:
Første påføring er overmalbar efter 24 timer ved +20°C og 65% rel.
luftfugtighed.

Opbevaring:
Køligt, frostfrit og tørt i lukket originalbeholder i op til 12 måneder.

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn.

Mærkning:
Ikke mærkningspligtig.

Bortskaffelse:
Spild må ikke udledes til kloak. Kun emballage renset for rester må
videregives til genbrug. Indtørrede materialerester kan bortskaffes
som bygge- eller husholdningsaffald. Emballage med flydende
materialerester skal afleveres til et indsamlingssted for malingsrester.

Produktkode: M-DF02

De foreliggende oplysninger er udformet iht. den nyeste tekniske viden og vores erfaringer. Pga. mange forskelligartede underlag, anvendelsesmuligheder og andre inflydelsesfaktorer
påtages intet ansvar eller hæftelse. Ved nyudgivelse af databladet mister denne publikation sin gyldighed.
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