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Pica Dri-Cote 
521 

 

Anbefalinger for 

anvendelse af Pica Dri-

Cote 521. 
 

Hvad er Pica Dri-Cote 521? 
Pica Dri-Cote 521 er en vandbaseret silanemulsion, 
der giver en permanent vandafvisende flade på det 
behandlede underlag. 

 

Hvordan appliceres Pica Dri-Cote 
521? 
Tænk på, at overfladen skal være omhyggeligt 
rengjort for snavs, alger, mos og andre urenheder. 
Dæk glas, metal og planter, der kan komme i kontakt 
med imprægneringen. 
 
Overflader, der skal behandles, skal altid være tørre 
og applicering kan tidligst ske 24 timer efter regn og 
ca. 4 – 8 dage efter højtryksspuling. Applicér aldrig 
Pica Dri-Cote 521 ved døgnmiddeltemperaturer under 
+7°C (imprægnér derfor ikke i perioden oktober-
marts). Se salgsbetingelser. 
 
Pica Dri-Cote 521 kan appliceres med pensel, rulle, 
airless-, eller lavtrykssprøjte. Hvis produktet rulles 
eller pensles på overfladen, skal behandlingen 

gentages, indtil overfladen tydeligt holdes ”fugtig” i 
nogle minutter. Hvis airless-, eller lavtrykssprøjte 
anvendes, skal appliceringen fortsættes, indtil 
overfladen er helt mættet. Applicér ca. 0,15-0,20 L 
/m². 
 
Under normale forhold tørrer/hærder Pica Dri-Cote 
521 på 8-12 timer. Tørretiden kan dog blive længere i 
fugtigt vejr og ved lavere temperaturer. 

 
 
 
 
 
Undtagelsesvis kan det ske, at den behandlede flade 
kan blive lidt mørkere. Dette er også afhængig af 
appliceret mængde. 
 

Bemærk, at Pica Dri-Cote 521 udelukkende skal 
bruges på tegl, tagsten og betonflader. 
 

Hvor længe er Pica Dri-Cote 521 
”aktiv” på betonfladen? 
Produktet giver normalt en livsvarig beskyttelse, hvis 
det appliceres på en korrekt måde. 
 

Hvor lang er holdbarheden i hhv. 
uåbnet og åbnet emballage?  
Under gode lagringsforhold er holdbarheden ca. 12 
måneder i en uåbnet emballage. 
 

Hvilket beskyttelsesudstyr 
anbefales? 
Brug altid beskyttelsesbriller og gummihandsker. 
 

Øvrigt. 
Inden emballagen brydes, kontrolleres at emballagen 
er intakt, og at forseglingen ikke er brudt. 
 
Det er kundens ansvar at prøve imprægneringens 
egnethed på en begrænset flade, inden arbejdet 
påbegyndes. 
 
Kontrollér, at den foreskrevne mængde pr. m² 
appliceres med regelmæssige intervaller. 
 
Produktgarantien gælder ikke for perioden oktober – 

marts, undgå derfor at imprægnere i denne periode.  
 
Det er kundens ansvar at følge de angivne 
anbefalinger. 

 
 
Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken 

direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad. 


