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Bioni Perform®
Overfladebehandling af facader baseret på nanoteknologi til slidstærk bygningsbeskyttelse

Materiale

Produktkode: M-DF02

Produktbeskrivelse:
Bioni Perform er en førsteklasses facade-
behandling på ren acrylatbasis, som har opti-
male beskyttelsesfunktioner. De optimale
fugtighedsregulerende egenskaber og en ny
kombination af nanosølv-baserede virke-
stoffer sørger for, at begroning med mikro-
organismer som svampe, mos og alger
vanskeliggøres på en effektiv og miljø-
venlig måde.

Produktegenskaber:
Multifunktionel overfladebehandling af facader
på ren acrylatbasis med nanosølv-teknologi
og silikat fyldstoffer. Overfladebehandlingen virker
optimalt på bygningers fysiske egenskaber,
forhindrer fugtskader og reducerer energitab.
Vedvarende bestandighed over for alge- og
mosangreb, vanddampsdiffusionsåben, frem-
ragende vandafvisende virkning (w = 0,01 kg/
[m2*h0,5] iht. DIN EN 1062-3), stabil over for
svindrevner, vanskeligt antændelig (klasse
B1 iht. DIN 4102-1), UV- og vejrbestandig, miljø-
venlig, CO2-uigennemtrængelig, fortræffelig
vedhæftning.

Anvendelsesformål:
Til optimal højkvalitetsoverfladebehandling 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-, alger- og mosangreb.

Udseende: pastøs
Farve: hvid
Glans: mat
Tørstofindhold: ca. 58%
Fortynder: vand
Bindemiddel: special bindemiddel
Viskositet: klar til anvendelse
pH: ca. 9
Massefylde: ca. 1,10 g/cm3

Emballage:
10 liters spand.

Udendørs. Til behandling af facader. Som
slutbehandling af gamle og nypudsede over-
flader, beton, kalksandsten, synligt murværk,
fibercementplader, forzinkede overflader, træ
som ændrer dimensioner pga. vejrlig og
facadeisoleringssystemer. Til bearbejdning af
bæredygtige overflader tidligere malet med
silikat-, silikoneharpiks- eller dispersionsmaling.

Forarbejdning

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

Underlag:
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bære-
dygtigt. Svampe-, mos- og algeangreb fjernes
med en højtryksrenser under overholdelse af
lovmæssige regler. Klatreplanter og andre planter
fjernes mekanisk og/eller ved afbrænding. Derefter
rengøres overfladen med MicroKill Ag Forte. Til
forsegling af træindholdsstoffer forbehandles med
en egnet primer. I forbindelse med overfladebe-
handling og -forarbejdning skal DIN 18363
(VOB, del C) følges.

Lagopbygning:
Grund med Bioni Grip. Herefter påføres Bioni
Perform ufortyndet i to omgange.

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 fast-
sættes ved prøvepåføring.

Blandbarhed:
Sammenblanding med andre komponenter på-
virker egenskaberne. Toning med andre tonede
produkter på markedet er således først muligt
efter egen afprøvning.

Arbejdstemperatur:
Min. +5°C i luften og på underlaget under for-
arbejdning og tørring.

Tørring:
Overmalbar efter 24 timer ved +20°C og 65%
rel. luftfugtighed.

Opbevaring:
Køligt men frostfrit i ca. 12 måneder.

Rengøring af værktøj:
Skylles af med vand straks efter brug.

Bortskaffelse

Spild må ikke udledes til kloak. Kun emballage
renset for rester må videregives til genbrug.
Indtørrede materialerester kan bortskaffes
som bygge- eller husholdningsaffald. Em-
ballage med flydende materialerester skal af-
leveres til et indsamlingssted for malingsrester.

Sikkerhed

Opbevares utilgængeligt for børn.

Transport:
Ingen særlige forholdsregler.

Mærkning:
Ikke mærkningspligtig.

Yderligere information: EU-sikkerhedsdatablad

De foreliggende oplysninger er udformet iht. den nyeste
tekniske viden og vores erfaringer. Pga. mange forskelligartede
underlag, anvendelsesmuligheder og andre inflydelsesfaktorer
påtages hverken ansvar eller hæftelse. Ved en nyudgivelse af
databladet mister denne publikation sin gyldighed.
(Status: 01/2008)
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