Productprofiel
Eigenschappen Naadloos opdrogende, scheuroverbruggende afdichting.
Samenstelling Latex-bitumen-emulsie vrij van laagwaardige vulstoffen..
Toepassing
Gebruiksklare spuit- en strijkbare coating voor de buitenafdichting van

RF LiquiBit

ondergrondse constructies tegen grondvocht en drukkend water , bijv. in de
kelderbouw. Ook voor strookafdichting tussen vloerplaat en opgaande
muren

Toepassingsgegevens
Bedrijfsbescherming
Aanbrengmethode
Aanbrengdikte

werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril
Strijken, rollen of spuiten
in minstens twee lagen, een eventuele schraaplaag niet
meegerekend
tegen aardvochtigheid: 2 kg/m² = ca. 1,2 mm
tegen drukkend water: 4 kg/m² = ca. 2,4 mm
Ondergrondbehandeling De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij
zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling,
grote scheuren en constructiebewegingen. Voor de
behandeling hechtingsproeven uitvoeren. Grote holtes,
voegen, scheuren en grindnesten met RF Barrièremortel
opvullen. Kleinere oneffenheden met een kaleimortel
egaliseren. Bij uitstekende bodemplaten holle keel met RF
Barrièremortel aanbrengen. Scherpe hoeken afronden.
Controle
na elke laag op ontbrekende plekken of gelijkmatigheid van de
laag.
Procestemperatuur
Vanaf +5ºC. In geen geval bij vorst verwerken.
Gereedschap
Roertoestel, kwast, rol, spuittoestel, borstel
Reiniging van gereedsch.Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard mechanisch of
met epoxy verdunner.
Opmerking
Tijdens de droging mag geen vocht achterwaarts op de
afdichting inwerken. Sterke zoninwerking, regen en te snel
uitdrogen verhinderen.
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Biologisch/chemisch/fysische gegevens
Consistentie
pasteus
Soortelijk gewicht
ca. 1,0 kg/l
Temperatuurbestendig - 15 °C tot + 100 °C (uitgehard)
Oplosmiddelhoudend
neen
Open tijd
niet van toepassing
Droogtijd
afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
Waterondoorlaatbaarbewezen
heid
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Koop/bestelling/informatie
Verpakking
Artikelnummer
Opslag van afvalstoffen
Opslag

25-kg-kunststofemmer, 24 x 25 kg per pallet
801501301
uitgehard via bouwafval
Het product kan origineel verpakt een jaar na levering zonder
kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op
leverbon). Moet wel gesloten, droog en vorstvrij opgeslagen
worden.
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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 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be
Technisch Informatieblad RF LiquiBit
12-08

2/2

