ELASTO-BITUMEN

Beschrijving
Toepassing

Basis
Eigenschappen

Gebruiksklaar. Kan gespoten worden of met borstel aangebracht. Als
buitenafdichting tegen bodemvochtigheid en drukkend water,
bijvoorbeeld bij kelders.
Latex-bitumen-emulsie, bevat geen kwaliteitsverminderende vulstoffen.
Naadloos drogende, waterdichte afwerking.

Verwerkingsvoorschriften
Ondergrond:
Behandeling van de
ondergrond:

Verwerking:
Verbruik:
Verwerkingstemperatuur:
N.B.:

Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele
scheidingslagen b.v. cementsluier, bekistingolie.
Grote poriën, uitsparingen, openstaande scheuren, stootvoegen > 5
mm, uitstekende stenen of betondelen met Sperrmörtel opvullen.
Scherpe kanten moeten afgebroken worden en holle kelen met
Sperrmörtel afronden. Stootvoegen > 5 mm met Ausgleichsputz,
Dichtungsschlämme of Flex-Schlämme 2 K dichten. Bij open poriën is
eventueel een kras- en vultechniek noodzakelijk.
Strijken, rollen of spuiten in minstens twee lagen. Een kras- en
vultechniek geldt niet als eerste laag.
minimaal 3 kg/m²
vanaf +5°C
Tijdens droging mag er geen water van de negatieve zijde
inwerken. De lagen moeten tegen regen en sterke zonnestralen
en vorst (nachtvorstgevaar) beschermd worden. Vorstvrije
opslag en transport.

Aanbevolen
gereedschap:
vachtrol, kwast, airless-spuit
Reiniging van het
gereedschap:
Direct na gebruik met water.
Veiligheidsmateriaal: werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens
Temp.-bestendigheid: -15°C tot +100°C (uitgedroogd)
Consistentie:
tixotroop
Dichtheid:
ca. 1,0 g/cm³
Oplosmiddelen:
bevat geen oplosmiddelen
Houdbaarheid:
n.v.t.
Droogtijd:
afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
Waterondoorlaatbaarheid:
aanwezig
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Handelsinformatie
Verpakking:
Opslag:
Afval:
Artikelnummer:
Leverancier:

25 kg kunststof container
In gesloten verpakking, vorstvrij en droog kan het materiaal ca. 1 jaar
worden opgeslagen.
Volledig gedroogd: bouwafval.
10 40 25
KA Solutions BV
Van Heemstraweg 23
6657 KD BOVEN LEEUWEN
Tel: 0487 – 50 23 17
info@ka-solutions.nl
www.ka-solutions.nl

Alle getallen, aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en onze ervaring en zijn zonder verbintenis. Ondanks het feit dat onze documentatie zeer
nauwkeurig is opgesteld, kunnen wij geen verantwoordelijk op ons nemen voor fouten, onjuistheden of printfouten. Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten.
Daar het ontwerp, de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen, kan geen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk geaccepteerd worden op basis van
deze documentatie en het advies. Wij raden u daarom aan zelf testen ter plekke uit te voeren.
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