Productprofiel
Toepassing
Basislaag voor Elastic.
Samenstelling Elastic Primer bestaat uit diphenylmethaan -4,4

RF Elastic
Primer

diisocyanaat-prepolymeer.

Eigenschappen Elastic Primer vormt een elastische, slijtvaste en uiterst
chemicaliënbestendige impregnering en verzegeling.
De basislaag is bestand tegen olie, brandstoffen, melk- en
citroenzuur, xylolen, alcohol en verscheidene zoutoplossingen.

Toepassingsgegevens
Verwerkingstijd

Bedrijfsbescherming
Aanbrengmethode
Vereiste aantal lagen
Schoonmaakmiddel
Eigenschappen van de
ondergrond
Procestemperatuur
Gereedschap
Reiniging van
gereedschap
Belangrijke opmerking

Uitdroging (bij +20°C en 65% rel. vochtigheid):
stofdroog na 3 uur, na te werken na ongeveer 5
uur, begaanbaar na ongeveer 2 dagen, berijdbaar
na 7 dagen.
werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril en
masker
rollen, strijken of spuiten
1.
Epoxy-Reiniger RF 2027
De ondergrond moet vrij van scheidingslagen zijn.

Technisch
gegevensblad

vanaf +5ºC
kwast, rol of spuittoestel
onmiddellijk na gebruik met Epoxy-Reiniger RF 2027
Hecht ook op een vochtige ondergrond. Bij de
verwerking voor goede ventilatie zorgen. Niet onder
+5°C verwerken.

Biologisch/chemisch/fysische gegevens
Basis
Begaanbaarheid
Belastbaarheid
Dichtheid
Vorst- en dooizoutBestendig
Gevaarstofklasse
Consistentie
Geleidbaarheid
Oplosmiddel
Overstrijkbaarheid

polyisocyanaat-prepolymeer.
na ongeveer 2 dagen
na ongeveer 7 dagen
ongeveer 1,0 g per ml
ja
gevaarstof. Aanwijzigingen op het etiket opvolgen.
Vloeibaar.
Niet geleidend.
Ja.
Na ongeveer 5 uur.
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.Koop/bestelling/informatie
RENOFORT nv

Contactpersoon
Artikelnummer
808502904
Opslag van afvalstoffen uitgedroogd via bouwafval
Verpakking

Opslag

RF Elastic
Primer

4-l blikken jerrycan.
Elastic Primer kan origineel verpakt ten minste
6 maanden na levering zonder kwaliteitsverlies opgeslagen worden (zie leverdatum op leverbon). Koel,
en droog opslaan. Geopende Elastic Primer
binnen 1 week verwerken (tussentijds goed sluiten).

Technisch
gegevensblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en
vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend
en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen
voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn
algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij
geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de
uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun
geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen
verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van
geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.
Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze
producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn
geldig.
Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.
RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 (0)56 50 41 01
Fax: +32 (0)56 50 62 05
info@renofort.be
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