BRTC 2K wegenverf
Omschrijving

2- Componenten polyurethaan wegenverf

Toepassing

Als wegmarkering speciaal voor parkeerplaatsen,
parkeergarages, magazijnen, sportvelden etc.

droging

ca. 30 min. Niet geschikt voor alle bitumen ondergrond.

Technische gegevens
Kleur :

Wit, alle standaard verkeerskleuren
overige RAL kleuren op aanvraag

Vaste stof gehalte :

min. gew. 58% = ca. 45 vol.%

Dichtheid

:

1.480-1.560 g /cm3

Viscositeit

:

ca. 47-53 sec. DIN cup 6 mm

Vlampunt

:

13ºC ± 1

Mengverhouding :

25 : 0,9 gew. delen

Vos

EU grenswaarde voor dit product (Cat. A.j ) : 500g/l

:

Dit product bevat max. 467 g/l in gemengde toestand.

Verwerkingsgegevens
Omgevingscondities :

Temperatuur tussen 5 en 30º C

Luchtvochtigheid

:

Max. 75%

Verdunnen

:

Om product op gewenste viscositeit te brengen verdunnen
met onze BRTC Multiverdunner ( max 10%)

Verbruik

:

Afhankelijk van ondergrond (ca. 400 gr/m²)
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Ondergrond

De meeste betonnen ondergronden, niet geschikt voor bitumen rijke
asfaltverhardingen
De ondergrond dient schoon, vet en stofvrij te zijn, nieuwe betonnen
ondergronden dienen beoordeeld te worden op hechting en eventuele
blaasvorming in de markering. Bij onvoldoende resultaat dient de
ondergrond aangestraald te worden. Blaasvorming meestal door
uitfluxen dient de markering uitgesteld te worden met enkele weken.
Indien uitstel niet mogelijk adviseren wij de laagdikte te beperken en
de verf extra te verdunnen (ca 10%) met BRTC Multiverdunner en
indien gewenst een tweede laag aan te brengen.

Mengen Comp A + B

Vooraf toevoeging verharder dient de verf opgeroerd te worden bij
voorkeur met een elektrische of pneumatische mixer. Na toevoeging
van de verharder nogmaals geruime tijd mixen.

Applicatie

Verspuiten met Airless of pneumatische spuitapparatuur
Diverse spuitopeningen mogelijk bij airless 2/15 tot 5/19 of groter Bij
pneumatisch spuiten nozzle G4 of G5

Veiligheidsvoorschriften

Zie ons veiligheidsblad

Vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. Gebruiker dient evenwel de toepassingen van dit product te toetsen aan de voor hem geldende
omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid nochtans garanties worden afgeleid. Dit productblad
vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.
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