CURING CLEAR SUPER
PRODUCTBESCHRIJVING

CLEAR SUPER is een kleurloze vloeistof die gebruikt
wordt voor het stofvrij maken van vloeren en het
beschermen van poreuze oppervlakken tegen het
indringen van water. Het vormt een glanzende
beschermende coating, die zeer goed bestand is tegen
oliën, alkaliën en de meeste andere chemicaliën.
CLEAR SUPER mag aangebracht worden op vochtige
ondergronden.		
CLEAR SUPER is een transparante oppervlaktebeschermende en stofbindende vernis op basis van
kunstharsen.

TOEPASSINGEN

CLEAR SUPER wordt toegepast op beton, zandsteen,
baksteen, dakpannen, enz. Zonder het oppervlak de
mogelijkheid tot ademen te ontnemen, dringt het
copolymeer hars van CLEAR SUPER tot in de capillaire
ruimten door. Hierdoor wordt het oppervlak voorzien
van een ondoordringbare, homogene beschermlaag
hetgeen een zeer goede weerstand biedt tegen
weersinvloeden en intensief gebruik. CLEAR SUPER is
uitstekend geschikt voor normale belasting, bijvoorbeeld
vloeren, garages, magazijnen, … Behandelde
oppervlakken tonen een licht gesatineerd uiterlijk.

VOORBEREIDING VAN HET
OPPERVLAK

De oppervlakken moeten onbeschadigd, proper en
droog zijn, ontdaan van olievlekken, vetten, verf, enz.

TECHNISCHE KENMERKEN
OMSCHRIJVING Clear Super 			

VOORDELEN

CLEAR SUPER wordt bij uitstek gebruikt op nieuw en
bestaand printbeton en op allerhande decoratieve
betonpanelen zoals tuinschermen.
Beton, metselwerk en bepleisterde muren kunnen
kwalitatief verbeterd worden met CLEAR SUPER.

GEBRUIKSAANWIJZING
•
•
•
•

CLEAR SUPER wordt – volgens porositeit – in twee of
drie lagen aangebracht
CLEAR SUPER zal na 2 uren handdroog zijn
Uiteraard is dit afhankelijk van het vochtgehalte en
de temperatuur
Een eventuele volgende laag kan na zes uren
worden aangebracht

VERPAKKING
IBC:
1.000 l
Vat:
210 l
Jerrycan: 30 l

HOUDBAARHEID

Onbeperkt houdbaar in gesloten verpakking.
Beschermen tegen vorst en zonlicht.

GEREEDSCHAP

Borstel, rol of airlessapparaat.

REINIGING

Voor alle werkonderbrekingen is het aanbevolen het
gereedschap te reinigen met white spirit.

Basis solvent
Kleur doorzichtig
Soortelijk gewicht 0,9 g/cm³
Verbruik 1 l per 7 tot 10 m² (per laag)
		
volgens porositeit en structuur
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Aantal lagen 1 à 3 lagen

TECHNISCHE FICHE CURING CLEAR SUPER

