PRODUCT DATA

FILLCOAT MET VEZELS

OMSCHRIJVING
Waterdichtingsproduct op basis van in solvent oplosbare hoogpolymeren (acrylaat- + alkydharsen).
SPECIFIEKE KENMERKEN
Ogenblikkelijk waterdicht - tot 1300% elastisch - goede weerstand tegen weersinvloeden en
minerale zuren (max. 10% in water) - niet bestand tegen oplosmiddelen en alkalische ondergronden - bevat geen bitumineuze producten - uitstekende hechting op diverse ondergronden.
AANBEVOLEN TOEPASSING
Waterdichte afwerking van daken, niet-begaanbare terrassen, dakgoten, daklijsten, schoorsteenslabben, leidingen, etc.
TECHNISCHE GEGEVENS
Uiterlijk:
Vezelstructuur (glansgraad 60°: ± 45%)
Kleur:
Lichtgrijs, donkergrijs
Massa:
1,01 - 1,04 g/cm³
Vaste stof gehalte:
In volume: 41 - 43%
In gewicht: 49 - 53%
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 1000 micron (verbruik: 1 l/m²)
Droge film: 430 micron (verbruik: 1 l/m²)
Vlampunt:
40°C, ontvlambaar
VOC-gehalte:
Gebruiksklaar mengsel:
Categorie:
EU grenswaarde:

485 g/l max.
485 g/l max.
A/i
600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Droogtijden
Kleefvrij:
Overschilderbaar:

bij 20°C/60% r.v.
4 uur
3 - 14 dagen met hetzelfde product.
6 weken met een verf.

Rendement
Theoretisch:

1 laag van ± 1,5 l/m²

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Stof, modder, vetresten, mos en dorre bladeren zorgvuldig verwijderen. De te herstellen
plaatsen met een harde borstel reinigen en schoonsponsen. Na reiniging kan Fillcoat Vezels
direct aangebracht worden op bitumineuze ondergronden, op harde PVC, polyester, zink,
aluminium, glas, tegels, etc.
Poreuze materialen (beton, steen, hout) eerst drogen, vervolgens voorbehandelen met een
laag Primer 44HS.
Voor dikwijls herstelde plaatsen, belangrijke of actieve barsten, Fillcoat Vezels aanbrengen.
kruiselings over de barsten of scheuren. Verbruik: 1,5 kg/m² met plakspaan of blokborstel.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.
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FILLCOAT MET VEZELS

VERDUNNING EN APPLICATIE
Kwast:
Onverdund gebruiken.
Roller:

Niet aanbevolen.

Luchtspuit:

Niet aanbevolen.

Airless spuit:

Niet aanbevolen.

Plamuurmes: Onverdund gebruiken.
Reinigen:

Thinner 22 of white spirit.

APPLICATIE CONDITIES
Kan aangebracht worden bij alle weersomstandigheden behalve bij sneeuw.
OPMERKINGEN
Hechtingsprimer op Dac Alu.
Product is overschilderbaar met Dacfill, Coating PRT of Dac Alu.
Fillcoat Vezels nooit aanbrengen op isolatie in polystyreen of op nieuw beton (alleen ouder
dan 2 jaar).
Fillcoat Vezels niet toepassen als grondlaag onder Dac Hydro Alu, noch als reparatie op Dac
Hydro Alu.
Bij gebruik van Fillcoat Vezels het product in eenzelfde richting gladstrijken, bij voorkeur loodrecht op de barsten.
VEILIGHEID
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.
OPSLAGSTABILITEIT
5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge,
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.
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