TDB van Harmony Waterafvoerend Beton

Beschrijving

Kenmerken

Harmony Waterafvoerend Beton is een coating op basis van
polyurethaan hars zonder oplosmiddelen en natuurlijke steen.

Soort: Polyurethaan hars zonder oplosmiddelen
Verpakking: 5 kg, 25 kg voor de hars.
Zak van 25 kg voor het granulaat.
Granulometrie volgens marmer.
Verbruik: 0,80 kg hars per m² / cm
Opslag: 6 maanden in de niet-geopende originele verpakking en bewaard op een
droge en vorstvrije plaats.
Garantie: WA fabrikant

Harmony Waterafvoerend Beton is bestemd om een
waterafvoerende bodem met een geringe dikte te hebben en
tegelijkertijd een natuurlijke aanblik.

Gereedschap en schoonmaken
Werken met Harmony Waterafvoerend beton
Mixer, puntige spaan, ijzeren spaan, beschermende handschoenen.
De aanbrengtemperatuur ligt tussen 5° en 25°
Na gebruik het gereedschap met water schoonmaken.
Gebruik: 0,80 kg tot 1 kg hars per m².
Een pot van 5 kg en 100 kg granulaat staat toe om 6 m² te realiseren van1 cm dikte.
Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet sterk, in goede staat, solide, schoon, droog en
vochtvrij zijn. Gebruik Harmony Neutraal schoonmaakmiddel voor
al het noodzakelijke schoonmaken (vet, olie, vuile plekken).
Het is aangeraden om vooraf de Harmony Epoxy primer met
maximale zandabsorptie te gebruiken voor een uitstekende
hechting.
Voor meer informatie, zie het technisch datablad van Epoxy
primer.

Meng de PU hars en het granulaat met een mixer in een verhouding van 1 kg hars
voor 20 kg granulaat met een langzame snelheid.
De werktijd is 30 tot 45 min.
Verdeel het mengsel over het oppervlak met een minimale dikte van 1 cm, pers
goed samen en egaliseren met behulp van de PermaPro ijzeren spaan of de
PermaPro puntige spaan.
Houd rekening met uitzetvoegen in de hoeken evenals elke 30m².
Droogtijd: 1 dag minimaal maar het uitharden van de hars kan langer duren
afhankelijk van de luchtvochtigheid of lage temperaturen.

Het product valt niet onder het besluit nr. 2011-321 van 23 maart 2011 betreffende het etiketteren van bouwproducten of
muur- of vloerbekleding en verven en vernissen betreffende de uitstoot van vluchtige stoffen.
De informatie op dit blad komt voort uit onze productkennis en
ervaring. Om reden van de verschillende gebruiksvormen,
toepassingsmanieren
en
verplichtingen
van
de
toepassingsvoorwaarden of de kenmerken van het product, zijn
deze gegevens alleen als informatie bedoeld en kunnen niet
beschouwd worden als juridische verplichting. Voor u met het
product begint te werken, controleer of dit blad niet vervangen is
door een latere versie. Versie van 15/10/2013.
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