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Buco®

Buco
BucoLan prevent

Productnaam BUCOLAN PREVENT

Beschrijving Voorkomt indringen van olie en water en het groen worden van minerale ondergronden 
zoals klinkers, beton, terracotta,…
BucoLan prevent beschermt opritten, voetpaden en andere poreuze vloermaterialen tegen 
mosvorming en groen worden. Bovendien heeft BucoLan prevent olieafwijzende eigenschappen 
en een sterk vertragende invloed op de indringing van oliën. Dit buitengewone impregneermiddel 
wordt eenvoudig toegepast met een borstel, rol of sproeitoestel.
BucoLan prevent is toepasbaar op klinkers, terracotta, natuursteen, niet-geëmailleerde tegels en
vele andere materialen.

Eigenschappen BucoLan prevent is een olie-, water- en vuilwerend impregnatiemiddel voor het beschermen van 
voetpaden, terrassen, opritten, parkings en dergelijke aangelegd met poreuze materialen zoals 
klinkers, terracotta, baksteen, natuursteen,…
BucoLan prevent is een transparante UVbestendige bescherming op basis van hoogwaardige 
gefluoriseerde polymeren en acrylaten.
• Het is een eencomponentig solventgedragen product, klaar voor gebruik.
• Eencomponentig
• Solventvrij
• Klaar voor gebruik
• Makkelijk aan te brengen
• UV-bestendig
• Zuinig en efficiënt
• Alkalibestendig, kan ook op nieuwe klinkers
• Kleurloos
• Droogt snel en kleefvrij op
• Duurzaam
• Stopt mos- en algengroei
• Vertraagt vervuiling sterk
• Heeft een sterk vertragende invloed op het indringen van olie.

Gebruiksaanwijzingen

Voorbereiding ondergrond De ondergrond moet droog, schoon en stofvrij zijn. Herstel open voegen, barsten en loszittende 
stukken voor de behandeling.

Aanmaken product BucoLan prevent is gebruiksklaar. Nooit verdunnen.
Goed oproeren volstaat.

Applicatie Breng BucoLan prevent aan met een kwast of lagedrukspuit.
Zorg ervoor dat de apparatuur schoon, droog, vetvrij en solventvrij is. Breng het product aan in 
één laag en vermijd plassen. Werk niet in volle zon en bescherm de pas aangebrachte 
impregnering gedurende zes tot acht uur tegen regen.
Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

Technische gegevens Actieve stof: gefluoriseerde polymeren en acrylaten
Kleur: wit tot strogeel
Geur: nagenoeg geurloos
pH: 7
Densiteit: 1 kg/dm³
Solvent: water

Verbruik Een normaal verbruik is 50 tot 100 ml per vierkante meter. Dit verbruik kan oplopen bij zeer 
poreuze ondergronden.

Aanwijzingen Het verbruik van BucoLan prevent is sterk afhankelijk van het absorptievermogen van de
ondergrond. Vermijd plasvorming.

Veiligheidsaanwijzingen
Verpakking • 1 liter

• 10 liter

Opslag Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebro-
ken, originele verpakking.

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het 
bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige 
garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecon-
troleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter 
plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.
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