Terrasse- og Altan - Beskrivelse

- Velegnet til alle underlag
- God vedhæftning
- Fri for opløsningsmidler
- Slidstærk

- Miljøvenlig, Mal-kode 00-1
- Lysegrå, Ral 7035
- Mørkegrå, Ral 7042
- Kan bestilles i alle farver
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Produktbeskrivelse:

Vandtætningsprodukt på basis af dispergeret højpolymer uden opløsningsmidler.

Anvendelse:

På støbeasfalt, beton-/pudsunderlag, klinkeunderlag etc.

Egenskaber:

100 % vandtæt og diffusionsåben, samt fleksibel.
100 % UV- og vejrbestandig.
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Tekniske data
Elasticitet:
Slidstyrke:
Betonbeskyttelse:
Holdbarhed:
Farver:
Overflade:
Forbrug:
Mal-kode:

Større end 200 %.
T.A. (ASTM) ca. 32 mg/1000 cyklus
Bedre end 2 meter beton overfor armeret jern.
Mere end 10 års praktisk anvendelse.
3 forskellige
Skridsikker
Samlet forbrug af AC Antiox er ca. 1-1,5 kg/m²
00-1, afhængig af topcoat.
Ingen luftforurening under fabrikation og udførelse.

Brugsvejledning
Arbejdsbeskrivelse:

Pkt.1
Afrens det eksisterende beton underlag til mos, alge, olie og fedtfri overflade.
Pkt. 2
Efter endt afrensning primes underlaget med fortyndet AC Antiox, fortyndet 25 % med
vand. Lad det tørre.
Pkt. 3
Revner og sprækker fuges med AC Acrylfuge. Større reparationer spartles med
AC Beton-Filler. Lad det tørre.
Pkt. 4
Herefter påføres AC Antiox med rulle eller pensel, ufortyndet på lodrette og vandrette
flader. Specialvæv ilægges den våde AC Antiox. Der rulles AC Antiox ovenpå væven,
vådt i vådt, til væven ligger plan til underlaget. Lad det tørre i ca. 1 time.
Pkt. 5
Efter endt tørring påføres igen et lag AC Antiox til væven er dækket.
Pkt. 6
Dagen efter rulles topcoat iflg. aftale med teknisk afdeling.

Supplerende oplysninger
Ansvar:

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret
på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til
at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med
sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.
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