TECHNILASURE
Conserveringsmiddel (lazuur) en waterwerend middel
Beschrijving










TECHNILASURE is een gekleurd lazuur en een waterafstotend product voor binnen- en
buitenbereik op basis van een formule met een teerpolymeer; versterkt met een sterk
blijvend waterafstotend product, in waterige micro-emulsie.
TECHNILASURE bevat een oppervlakteverharder.
TECHNILASURE is klaar voor gebruik en het is bestemd voor de renovatie, de
bescherming en het kleuren van betonnen bouwelementen.
o Maakt een homogene kleuring van het beton mogelijk (de gebreken verbergen
en het algemene uitzicht verbeteren).
o Geschikt voor nieuwbouw of voor renovatiewerkzaamheden.
o Duurzame bescherming van de bewapening.
TECHNILASURE is beschikbaar in 48 standaardkleuren, het bevat geen oplosmiddelen
en het is niet-ontvlambaar en niet-toxisch.
TECHNILASURE verfraait het uitzicht, vertraagt sterk het opnieuw verschijnen van
mos en verlengt de levensduur van de betonnen bouwelementen.
TECHNILASURE is een impregneermiddel, na droging vormt het geen film op het
oppervlak.
TECHNILASURE vertraagt de carbonatatie in beton (CO2-scherm) en beschermt de
bewapening tegen oxidatie.

Prestaties





TECHNILASURE werd getest door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de
Bouw (W.T.C.B.) op 7 juli 2000 (rapport nr. DE 622X438). Dit rapport toont aan dat
na versnelde veroudering (cyclus die overeenstemt met 5 jaar natuurlijke
blootstelling) er helemaal geen sporen zijn van waterabsorptie, blaasvorming,
loskomen, barsten of kleurveranderingen.
Het product TECHNILASURE werd getest door het bouwkundig instituut van de
universiteit van Dortmund (Duitsland). Verslag bewijst een aanzienlijke vertraging van
de carbonatatie van het beton (bescherming tegen corrosie van het betonijzer).

Toepassingen - Eigenschappen van de behandelde materialen
Mineraliserend en verhardend product





De micro-emulsie zorgt voor een uitstekende doordringing in de ondergrond, met een
sterk blijvend mineraliserende werking.
Verhoogt de weerstand van de oppervlakken tegen slijtage en afschuring.
Versterkt de cohesie.

Waterafstotend product






Bescherming tegen vervuiling en tegen atmosferische invloeden.
Vermindert vorstschade.
Vermindert de waterabsorptie in de betonnen elementen en vertraagt de vorming van
mos en korstmossen.
Vergemakkelijkt het onderhoud van de ondergrond, door het zelfreinigende karakter
van het waterafstotend product.
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TECHNILASURE
Renoverend product





Kleuring in de diepte, wat een goede langdurige bestendigheid van de kleur
garandeert en het risico voor schilferen en loskomen wegneemt.
Vormt geen film op het oppervlak – loskomen van de beschermlaag na verloop van
tijd is dus onmogelijk.
Vertraagt carbonaatvorming in beton.

Eigenschappen












Niet-filmvormend systeem – voorkomt het gevaar voor afbladdering en afschilfering.
Impregnerend systeem – dringt sterk door in de ondergrond.
Toegevoegde verharder – verhoogt de weerstand van de ondergrond.
Toegevoegd waterafstotend product.
Bevat geen vulstoffen.
Zonder weekmaker.
Laat de ondergrond ademen.
Niet-ontvlambaar en niet-toxisch.
Bijna reukloos.
Geen hechtlaag (primer) vereist.

Voorbereiding van de ondergrond




Substraten die bedekt zijn met mos, korstmossen en algen moeten eerst afgeborsteld
en afgekrabd worden.
De ondergrond voorbereiden door 24 uur voor het aanbrengen van TECHNILASURE
een fungicide-algcide product (type TECHNICIDE +) aan te brengen.

Toepassing









Aanbrengen met een kwast of met een AIRLESS pistool, op schone, droge en goed
samenhangende materialen.
Het aantal lagen (nat-in-nat) en de hoeveelheid product moeten zo bepaald worden
dat er geen film achterblijft na het opdrogen (voorafgaande test).
Het aanbrengen met een spuitpistool moet vermeden worden bij winderig weer.
Rendement: 100 – 500 g/m², afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
Minimumtemperatuur voor het aanbrengen: 12˚C.
Maximaal vochtgehalte van de ondergrond: 5%.
Maximale relatieve vochtigheid van de lucht: 75%.

Kleuren
Werkelijke tinten: zie de kleurenkaart TECHNICHEM.
Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen:




TECHNILASURE niet aanbrengen op een pas met water schoongemaakte of met
TECHNICIDE + behandelde ondergrond of na een regenbui.
Onvoldoende doordringing van het product in de ondergrond vermindert de
doeltreffendheid van de behandeling.
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TECHNILASURE




De kwaliteit van de behandeling en van het aanbrengen kan gecontroleerd worden
met de adhesiekit (ISO 2409).
TECHNILASURE mag aangebracht worden op andere poreuze ondergronden dan
beton, zoals baksteen, steen, cementbezetting, etc.
Vóór het aanbrengen van TECHNILASURE moet het vochtgehalte van de ondergrond
gemeten worden (hydrometer Surveymaster SM).

Leverancier:
KA Solutions BV
Van Heemstraweg 23
6657 KD BOVEN LEEUWEN
Tel: 0487 – 50 23 17
info@ka-solutions.nl
www.ka-solutions.nl

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is
beschikbaar op aanvraag. 01/03/2005
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