: : FLEXOVOSS PUR GIETVLOER A+ B
Beschrijving:
Is een 2 componenten oplosmiddelvrije PU-gietcoating voor het zelfegaliserend opgieten van vloeren in
leefruimten, bedrijfsvloeren of aanhangwagens. Uiterst bestand tegen verdunde zuren en logen.
Verkrijgbaar in 11,3 kg (ral 7000) en 23,5 kg verpakkingen. Leverbaar in verschillende Ral kleuren.
Standaard leverbaar in Ral 7000. Andere Ral kleuren op bestelling.
Toepassing:
Als gietcoating voor het zelfegaliserend opgieten van vloeren bestaande uit hout, beton (mits gebruik
van een primer). Ideale coating voor vrachtwagens die in vlees- en levensmiddelenvervoer gebruikt
worden, daar deze na uitharding fysiologisch neutraal is. Indien de vloer antislip moet worden, kan
men in de toplaag Flexodur Topcoat een karburandumkorrel strooien.
Niet toepassen bij transpalletgebruik.
Gegevens bij levering:
Kleur:
Viscositeit:
Soortelijk gewicht 20°C:
Houdbaarheid:
Consistentie:

A-Comp.
grijs of Ral kleur
7000 mPa’s
ca. 1,66 gr/cm³
3 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

B-Comp.
donker amber
ca. 250 mPa’s
ca. 1,18 gr/cm³
3 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik:
Shore:

A+B
3,5-4,5 kg/m² - afhankelijk van de toepassing bij 2-3 mm dikte
D 80

Verwerking:
Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak. Gebruik bij poreuze of vermoedelijk vochtige
ondergronden eerst de Epoxy Primer Fast aanbrengen. Laat deze min. 1uur en max. 12 uren drogen
(23°C.)
Meng afzonderlijke componenten goed voor gebruik. Meng vervolgens de gietvloer en de harder in
een 5/1 gewichtsverhouding. Potlife: ca. 25 min. bij 20°C. Verwerkingstemp.: van 10°-30°C. Giet deze
eerste laag gelijkmatig uit en verdeel deze met een getande spatel van 1 mm. Laat dit minstens 12 uren
drogen. Schuur indien nodig het oppervlak af met schuurpapier P120 en ontstof het geheel.
Meng vervolgens de nodige hoeveelheid voor een 2de laag. Rol direct na het aanbrengen het
oppervlak na met een stekelroller. Hierdoor verdwijnen de luchtbellen.
Werk het geheel af met de flexodur zijdeglanscoating.
De gietvloer is pas na 7 dagen volledig uitgehard en heeft dan de uiteindelijke mechanische sterkte
bereikt. Bij hogere temperaturen verkort de potlife aanzienlijk.
Tip: meng voor gebruik grondig met onze schroefmenger.
Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad (b.v. van een houten plaat) kan aanleiding geven tot de
vorming van luchtbellen aan het oppervlak.
Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep
Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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