SPEZIAL-FLÜSSIG 3

Beschrijving
Toepassing

Basis
Eigenschappen

Als onderdeel van het Spezial-System voor de binnenafdichting van alle
minerale, dragende en gipsvrije bouwwerken in woning-, industrie- en
speciaalbouw.
Met vezelmiddel gemodificeerde, waterige disilikaatoplossing.
Oplosmiddelvrij.
Bouwt in de capillairen van de ondergrond een zeer vast mengsilikaat
ter verankering van het Spezial-System.

Verwerkingsvoorschriften
Ondergrond:

Behandeling van de
ondergrond:

Verwerking:
Verbruik:
Navolgend
systeemgebruik:
Verwerkingstemperatuur:
Aanbevolen
gereedschap:
Reiniging van het
gereedschap:
Veiligheidsmateriaal:

Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele
scheidingslagen. Vrij van grote poriën en scheuren, bitumen- en
olievrij, vrij van andere verflagen. Constructiebewegingen moeten
uitgesloten worden.
Vooraf natmaken, Spezial-Schlämme 1 aanbrengen en Wasserstop 2
verwerken als onderdeel van het Spezial-System, indien nodig tevens
voorbehandelen met Antisulfat.
Strijken. Grote oppervlakken in meerdere lagen aanbrengen.
ca. 0,5/m² bij eenlagige verwerking binnen het systeem
2 lagen Spezial-Schlämme 1
vanaf +5°C
kwast
Met voldoende water direct na gebruik reinigen, later mechanisch.
werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens
Eigenschappen:
Consistentie:
Dichtheid:

vorst- en dooizoutbestendig, 0% oplosmiddelen, 0% vulstoffen.
vloeibaar
ca. 1,2 kg/dm³

Handelsinformatie
Verpakking:
Opslag:

Afval:
Artikelnummer:
Leverancier:

10 kg kan
Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder
kwaliteitsverlies. Bevroren materiaal bij kamertemperatuur laten
ontdooien. Hierbij ontstaat geen kwaliteitsverlies.
Uitgedroogd in bouwcontainer.
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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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