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Regnstopp V är ett vattenburet impregneringsme-
del som effektivt stoppar ytans förmåga att suga 
upp vatten när det regnar och samtidigt helt öp-
pen för vattenånga som låter fasaden andas. 
Detta minskar risk för frostsprängning. Förhindrar 
även smuts att tränga in i underlaget vilket 
underlättar rengöring av ytan. Regnstopp V är av-
sedd för obehandlade sugande mineraliska ytor 
t.ex. puts och frostfritt tegel. Kan även användas 
på gamla eroderade ytor som suger.  
 
GÖR SÅ HÄR  

FÖRBEHANDLING: Ny puts och betong ska vara ål-
drad minst 2 månader före behandling. Fungerar ej 
på kritande eller stoftiga ytor. Ytorna ska vara fria 
från löst sittande färg och andra ämnen som kan 
stoppa inträngningen av Regnstopp V. Underlaget 
ska vara torrt samt rent från smuts, salter och fett. 
Tänk på att efter rengöring och sköljning med vatten 
kan det ta flera dagar med torrt väder innan underla-
get torkat ut. Sprickor och ex. skador lagas med ma-
terial som har samma hårdhet och struktur som om-
givande yta. Kontrollera att anslutningar och 
genomföringar är täta t.ex. fästen för balkonger och 
stuprör. Även anslutning till fönsterbleck och upp-
satt armatur etc. 
 
BEHANDLING: Regnstopp V appliceras flödigt utan 
att mätta underlaget. Undvik filmbildning på ytan. 
Olika appliceringsutrustningar kan användas. Lättast 
med tairless- och lågtrycksspruta men även pensel 
plafondpensel och roller går bra. För starkt sugande 
ytor, starta behandlingen upptill och arbeta nedåt, 
alternativt applicera 2 ggr vått i vått. För svagt su-
gande ytor starta nederst och arbeta uppåt. Mineral-
skivor bör helst vara åldrade minst ett år men kan 
med hyggligt resultat appliceras 2 ggr med några 
timmars tork emellan. 
 
 
 
 
 

 

VIKTIGT  

Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedel-
bart upp ev. stänk. Behandlade ytor kan få saltutfäll-
ningar under torktiden då vatten avgår. Detta gäller 
mineraliska material som innehåller mycket vatten-
lösliga salter. Efter att produkten torkat stoppas 
dessa salter från att tränga ut. Behandlad yta kan 
övermålas med alla Beckers vattenburna färger för 
mineraliska ytor, dock ej kalkfärg. Luftens, ytans och 
färgens temperatur skall vara minst +5°C. Måla inte 
direkt i solljus, regn eller vid risk för regn. 
 
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler. 
  
 
 

TEKNISK INFORMATION 

2013-12-17 

VOC gränsvärde (Kat A/h): 30g/l (2010) 
Produktens VOC: <30g/l 

KOMPONENT polysiloxan 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter ca 2 timmar 
Övermålningsbar efter ca 4 timmar 

MÅLNINGSTEMPERATUR mellan +5°C till +25°C yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG ca 5m2/lit och behandling 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten, tvätta omedelbart efter 
användningen. 

VERKTYG pensel, rulle el. lågtrycksspruta 

SPÄDNING vatten, skall normalt ej spädas. 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


