TECHNISCH BLAD BATICLAY®

HECHTENDE ONDERLAAG
VOOR BUITENGEBRUIK

Op alle ARGILUS producten staat tien
jaar SMABTP garantie
- Vennoot nr. 382 610 Q
- Alphabat fabrikant contract Nr. 1004

KLAAR VOOR GEBRUIK

PRESENTATIE

Gestructureerde microporeuse grondverflaag bestemt voor de applicatie van BATICLAY® coatings

SAMENSTELLING

Waterige dispersie van copolymeren, gezeefde kaldeeltjes.

GEBRUIK

Grondlaag alleen voor buitengebruik
Gestructureerde grondverflaag bestemt voor de applicatie van BATICLAY® coating, om de hechting
van onder andere gladde oppervlakken te bevorderen.
Kan direct op elk gezond en droog materiaal aangebracht worden, met behulp van een schuimroller
of brede borstel.
Geschikte oppervlakken:
- stampbeton
- cement coatings
- celbeton
- polystyreenschuim
- pvc
- vezelcement
- kurkplaten
- houtvezelplaten
- spaanplaten
- oude grondverf

Voor een ander oppervlak wordt u verzocht contact op te nemen met ARGILUS
Aanbrengen: De grondlaag over kleine delen van 3 m2 op het oppervlak aanbrengen met behulp
van een schuimroller. Goed overlappend aanbrengen, indien nodig meerdere keren voor een
gelijkmatige verdeling van het product.

KLASSIFICATIE

AFNOR NF T

DICHTHEID

1,70

PH

8

VOS

De VOS richtlijn 2004/42/EG grenswaarde EU voor dit product (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010) Dit
product bevat max.. 5 g/l VOS

VLAMPUNT

Niet van toepassing

DROOG EXTRACT

80,49 % van het gewicht

VERBRUIK

Van 1 tot 1,5 Kg / m2

DROOGTIJD

Ongeveer 5 uur wachten

OPSLAG

Beschermen tegen vorst, en temperaturen boven 45°C

VERPAKKING

Bakken van 15 Kg – Geheel recycleerbare polypropyleen verpakkingen.

30-700 Familie II klasse 2b2

Voordelen
- Product is klaar voor gebruik
- Bevordert de hechting van BATICLAY® buitencoatings op zeer gladde ondergrond
- Vervaardigd in Frankrijk
- Milieuvriendelijk
- EU grenswaarde voor dit product p (cat.A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Dit product bevat max. 5g/l VOS
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
- Aanbrengen bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C
- Mogelijkheid om 2 tot 3% met water aan te lengen als het heel warm is of op zeer absorberende oppervlakken om het aanbrengen te
vergemakkelijken. - Droogtijd: deklaag kan na gemiddeld 5 uur aangebracht worden.
- Niet gebruiken als grondlaag voor waterafstotende, vette of silicone producten; deze kunnen de goede, volledige opname van het
product kunnen tegengaan.
- Vorstvrij opslaan.
- Bij opname door de monde en arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. De verpakking goed sluiten. Na gebruik het
raden wij aan het product naar een milieustraat te brengen voor recyclage. Resten niet in de afvoer gooien.

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN
- Kan op ieder gezond en schoon materiaal aangebracht worden.
- Stampbeton, cement coatings, cellenbeton, polystyreenschuim, pvc, vezelcement, kurkplaten, houtvezelplaten, spaanplaten, oude
grondverf.

TOEPASSING
- Het oppervlak stofvrij maken
- De BATICLAY® hechtende grondlaag aanbrengen met behulp van een schuimroller of brede borstel. Goed overlappend aanbrengen,
indien nodig herhalen voor een gelijkmatige verdeling van het product.
- Minimaal 5 uur laten drogen alvorens de BATICLAY® coating aan te brengen.

