
NG GEVEL
BESCHERMING
Om uw gevel te beschermen tegen invloeden van buiten-
af adviseren wij BionicCoat van Bionic Protect. Hiermee 
beschermt u de natuursteen op een duurzame wijze. Bio-
nicCoat B10NS is geschikt voor al onze producten en kan 
ingezet worden voor ieder type project in elke omgeving. 

BionicCoat Natuursteen B10NS
       Volledig transparant impregneermiddel
       Maakt de gehele gevel vuil en vocht afstotend (hydrofoob)
       Voorkomt aangroei van algen, schimmels en mossen
       Waterdampdoorlatend
       Tot ruim 10 jaar bescherming (afhankelijk van de belasting)
       Niet verdunnen, product is direct gereed voor gebruik
       Verbruik circa 20-25 m2 per liter
       Eenvoudig aanbrengen en onzichtbaar bij te werken
       
Schematische tekening
Om een voorstelling te kunnen maken van hoe BionicCoat Natuursteen B10NS werkt, ziet u hier 
een schematische tekening. Het middel dekt het materiaal niet af, maar hecht zich eromheen.

Gebruiksaanwijzing
Het is raadzaam eerst een proefvlak te zetten. De ondergrond moet volledig droog, schoon en 
stofvrij zijn. Indien er verontreiniging aanwezig is, gebruik dan uitsluitend BionicClean Enzymen 
Reiniger. BionicCoat aanbrengen met schuimroller, kwast, lagedruk spuitsysteem of doek. Egaal 
dekkend zichtbaar nat aanbrengen. Echter, alles moet worden opgenomen in de ondergrond. 
Alleen toepassen tussen 5 graden en 30 graden Celsius. Niet toepassen in de volle zon.
Behandelde oppervlakten zijn na circa 2 uur droog en begaanbaar bij omgevingstemperatuur 
van 20 graden Celsius. Tijdens aanbrengen en drogen de ondergrond beschermen tegen vocht. 
De volledige werking van de BionicCoat Natuursteen B10NS wordt na een bindingstijd van circa 
2 dagen behaald.

Inhoud product
Voor de maximale werking wordt in de BionicCoat Natuursteen B10NS gebruik gemaakt van 
een mengsel speciale vloeistoffen. Deze leveren geen gevaar voor de gezondheid. Wij vragen 
toch altijd gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen om onnodig contact met 
onze producten en risico’s uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u het technical data sheet 
en/of het veiligheidsblad raadplegen via www.bionicprotect.com. 
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