
SUPRA Fundering (Black Varnish)

BESCHRIJVING

Halfvloeibare coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en kleefstoffen.

GEBRUIK

SUPRA Fundering wordt gebruikt tegen vocht als buitenbescherming van:

	funderingen en muren
	betonnen sokkels en leidingen...
 alle constructies in aanraking met aarde

EIGENSCHAPPEN

	Kan worden aangebracht op licht vochtige ondergrond.
	Vormt snel een waterdichte en sterke bekleding.
	Is meteen na het aanbrengen bestand tegen vorst en regen.
	Hecht uitstekend op metselwerk en cementbepleistering.
	Dicht poriën en micro-scheurtjes.
	Wordt gemakkelijk aangebracht met een borstel, zowel in de zomer als in de winter, zonder opwarmen noch voorbereiding.
	Bezit voldoende viscositeit om met twee lagen een perfecte en duurzame bescherming te verkrijgen.
	Bevat geen teer.

KENMERKEN

	 Kleur: zwart
	 Dichtheid bij 20° C : +/- 0,89
	 Droogtijd bij 20° C - RV 50-60 %

  Handdroog : na +/- 4 u
  Aanbrengen van 2de laag : na +/- 4 u

	 Viscositeit bij 25° C - Brookfield RVT
  spindle 3 - 50 t/min : 350 cps
	 Bekomt zijn fysische eigenschappen: na +/- 24 u
	 Gehalte aan droge stof - in gewicht : 54-55 %
	 Maximumdikte per verticale laag : 0,5 mm

VERWERKEN

1. Voorbereiden van de ondergrond

De ondergrond moet zuiver zijn en vrij zijn van losse deeltjes. SUPRA Fundering kan aangebracht worden op een licht vochtige 
ondergrond.

2. Aanbrengen van SUPRA Fundering

Vóór gebruik het product goed mengen. SUPRA Fundering aanbrengen met een borstel of airless pistool-opening 0,024 duim, 
zelfs bij koud weer (min 0° C).

VERBRUIK :

Op metalen oppervlakten: 2 lagen à rato van 2,5 m²/L per laag = 0,4 L/m² per laag. Op alle andere oppervlakten: 1ste laag circa 
1,5 m²/L = 0,67 L/m²; 2de laag circa 2,5 m²/L = 0,4 L/m².

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN :

White-Spirit

BEWAREN :

3 jaar, in hermetisch gesloten verpakking, ver weg van elke warmtebron

VERPAKKING :

Bus van 5L en 25L

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies TECHNISCHE FICHE

www.deschacht.eu

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.


