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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door 
ons gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys  niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of on-
gelukken die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 

 
 

PRODUCT DATA SECCO HYDRO CREME 
 
 
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Secco Hydro Crème is een pasteus watergedragen hydrofobeermiddel speciaal ontwik-
keld voor het duurzaam waterafstotend maken van minerale ondergronden en weinig poreus 
beton. Door zijn hoge viscositeit is een lange contacttijd mogelijk waardoor een hoge indring-
diepte wordt gehaald. Toepasbaar voor zowel horizontale, verticale en boven het hoofd toe-
passingen.  

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Waterdampdoorlaatbaar - nagenoeg onzichtbaar – geringe vluchtigheid -oplosmiddelvrij - 
goed alkalibestand – hoog afpareleffect – zeer hoog indringvermogen - toepasbaar op vers 
voegwerk - vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, schimmels, mos-, 
algaangroei en erosie etc. - toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Waterafstotend maken van baksteen, beton,  Fibercement, kalkzandsteen, voegmor-
tels,gasbeton etc.  

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Kleur: Wit (nat product) droogt transparant op
Vaste stof gehalte: ca. 25-30% 
Massa: 1,15 g/cm³ 

 
Rendement 
Theoretisch: 0,1 – 0,4 kg/m2/ 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).  
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
De ondergrond dient droog, schoon, vuil- en vetvrij te zijn. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik intensief tot een goede homogeniteit oproeren/opschudden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Gereedschap: De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Voegen in 

slechte staat dienen vooraf hersteld te worden. Appliceren in 1 laag rekening 
houdend met de poreusiteit van de ondergrond, dit vanonder naar boven. 
Omliggende materialen zoals raamwerken, vensters en planten afschermen 
tijdens de applicatie. Aanbrengen met borstel roller of airless spray.

  
Reinigen: Water. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en 30°C. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
Tenminste 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgesla-
gen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 
30°C. 

 


