®

Epofloor
Dustbinder
MATERIALEN:

Voorbereiding onderlaag
De structuur van de betonnen
onderlaag dient ietwat ruw te
zijn en ontdaan van slurry. Dit
kan verkregen worden door het
oppervlak met geschikt
apparatuur te schuren en daarna
grondig te stofzuigen.
Raadpleeg voor details met
betrekking tot de onderlaag het
desbetreffende Ulfcar®
informatieblad voorwaarden
onderlaag.
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Epofloor TBR
Epofloor® Aqua verharder
Zorg ervoor dat de materialen
tenminste een dag voor gebruik
op kamertemperatuur opgeslagen
worden!

GEREEDSCHAPPEN:
Harde bezems
Trekkers
Vachtroller
Boormachine
Stofzuiger
Schuurmachine
Afplaktape
Getande spanen en rollers
Spijkerschoenen
Epoxycertificaten, epoxy/acrylaat
waarschuwingsborden.
Veiligheidsinformatiebladen, persoonlijk beschermingsmateriaal,
handreinigingscreme.
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Stofbinder
Meng 12,5 kg Epofloor® Aqua
Verharder met 7,5 kg Epofloor®
TBR.
Deze hoeveelheid epoxy dekt
een gebied van ongeveer
100 m2.
Breng de mix aan op de vloer
met een trekker of kortharige
roller.
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Primer

Mengcomponenten

Applicatieverbruik

Het mengsel dekt

Epofloor TBR: 7,5 kg
Epofloor Aqua Verharder: 12,5 kg

0,2 kg/m2

100 m2

Deze informatie en al ons overig technisch advies zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid
noch juridische verantwoordelijkheid, hieronder begrepen bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden, in het bijzonder patentrechten. Met name
wordt er noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend garantie of een garantiebewijs van de producteigenschappen gegeven. Wij behouden ons het recht voor
wijzigingen door te voeren naar gelang technologische vooruitgang of verdere ontwikkelingen worden geboekt. De klant is gehouden inkomende goederen te
onderwerpen aan een grondige inspectie en toetsing. Werking van het product zoals hierin beschreven dient te worden geverifieerd door toetsing uitgevoerd
door gekwalificeerde experts, dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Gelieve contact op te nemen met ULFCAR® voor de nieuwste versie. Op al
onze documenten, offertes etc. zijn onze algemene verkoop-, lever- en applicatievoorwaarden van toepassing.

Instructies applicatie

Stofbinder

