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HARDTOP CURE
Green Building Technology

VOORDELEN
• Open diffusie
• Volledige binding van het oppervlak waardoor 

vermindering van stofvorming
• Afsluiting van de poriën
• Vermindering van uitbloeiingen
• Geen verandering van het uitzicht van het 

behandelde object
• Gebruiksvriendelijk, geurloos, sneldrogend, 

onschadelijk, uv-bestendig
• Niet-filmvormend
  

WIJZE VAN VERWERKING
• Uitgieten, verdelen en afwerken met de rol of 

vloerzwabber
• Vernevelen en daarna verdelen met de rol of 

vloerzwabber
• Minimum 5° C boven het vriespunt

In buitentoepassingen dienen de behandelde 
oppervlaktes minstens 24 uur tegen regen en vocht 
beschermd te worden. Niet-cementgebonden 
voorwerpen (zoals aluminium deuren of ramen) dienen 
beschermd te worden tijdens de uitvoering.

VERPAKKING 
Kunststof jerrycan: 30 kg*
* Andere verpakkingen mogelijk op aanvraag

OPSLAG EN BEWARING
Minstens 12 maanden in gesloten verpakking. Vorstvrij 
bewaren op een droge plaats, beschut tegen zonlicht en 
vocht.

GEREEDSCHAP 
Aftrekkers, brede rollen, vloerzwabbers en/of hand- of 
rugsproeier.

REINIGING 
Reiniging tijdens en na de werken dient steeds te 
gebeuren met water.

PRODUCTBESCHRIJVING
Nabehandelingsvloeistof voor vers beton, mortels 
en andere cementgebonden objecten op basis van 
hoogwaardige en uv-bestendige silicaten, met een 
zeer groot penetratievermogen, vrij van schadelijke 
stoffen en oplosmiddelen.

AANBRENGWIJZE
HARDTOP CURE wordt direct na beëindiging van de 
productie aangebracht of onmiddellijk na de laatste 
polier- of polijstwerkzaamheden.
HARDTOP CURE wordt overvloedig aangebracht. 
Restanten  verwijderen met een rakel, trekker of 
zwabber. Geen overtollig materiaal achterlaten.

VOORBEREIDING ONDERGROND
De ondergrond dient in goede staat, zuiver en droog 
te zijn en ontdaan van eventuele olie-, vet-, verf- of 
chemicaliënresten. 

TECHNISCHE KENMERKEN

 Omschrijving Hardtop Cure

 Basis silicaten

 Kleur transparant

 Viscositeit < 100 mPa∙s

 Soortelijk gewicht 1 g/cm³

 Verbruik volgens porositeit

 Aantal lagen 1 à 2

 PH-waarde 11 alkalisch

 Opslag 12 maanden 
  in gesloten verpakking



DE PRODUCTEN VAN HET GAMMA GREEN 
BUILDING TECHNOLOGY BEVATTEN GEEN 
OPLOSMIDDELEN!

TECHNISCHE FICHE HARDTOP CURE

HARDTOP CURE
Green Building Technology

VEILIGHEID EN VERNIETIGING 
Voor de producten uit het gamma Green Building 
Technology wordt er geen enkele veiligheidsetikettering 
vereist. Bijkomende informatie betreffende veiligheid 
tijdens transport, stockage en hanteerbaarheid evenals 
de vernietiging van deze producten kan teruggevonden 
worden op de betreffende veiligheidsfiches. Eveneens 
dient men eventuele instructies op de verpakking steeds 
na te leven.

HARDTOP CURE behoort samen met HARDTOP 
FINISH en HARDTOP VARNISH tot een productgroep 
die gebaseerd is op een geheel nieuwe technologie. 
De behaalde resultaten geven een langdurige 
bescherming (zie ook de technische fiches van 
HARDTOP FINISH en HARDTOP VARNISH).
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