BASECOAT RAPID SL 6570

Sneldrogende,
zelfnivellerende schraaplaag
Snelle renovatie van beschadigde, oneffen vloeren
Kan al na 4 uur worden belopen
Sterk, duurzaam materiaal zonder portland cement
Laagdikte van 5 – 30 mm mogelijk
Vrijwel geurloos

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

BASECOAT RAPID SL 6570
OMSCHRIJVING

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Sneldrogende zelfnivellerende schraaplaag voor het egaliseren van ruwe of oneffen
betonvloeren.

Gereedschap en spatten schoonmaken met heet water voordat het product begint uit te
harden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

OPMERKINGEN

Basecoat Rapid SL 6570 is ontwikkeld om oneffen ruwe betonvloeren te egaliseren. Het
product kan aangebracht worden met een troffel, rakel of speciale verdeler met driehoekige
tanden. De aanbevolen laagdikte is 8 mm, maar het is mogelijk om het product aan te
brengen met een dikte van 5 tot 30 mm. Afwerking met een RUST-OLEUM® topcoat geeft
een mooiere esthetische afwerking en zorgt tevens voor een betere slijtweerstand en
bestandheid tegen chemicaliën.

Zorg ervoor dat de schraaplaag niet wordt blootgesteld aan fel zonlicht en tocht tijdens de
eerste 24 uur van het uithardingsproces, omdat dit kan leiden tot barsten en haarscheurtjes.
- Slijtweerstand BS 8204-2: Class AR2 / WS
- Hechting op C30 beton: > 1 N/mm2 (28 dagen)
- Vuurbestendigheid EN13501-1 klasse B (Class 1 volgens BS 476-7)
- Stootvastheid: Cat A (BS 8204-1)
- Percentage krimp: < 0.06%

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):
Glansgraad:
Vaste stof gehalte in gewicht:
Vaste stof gehalte in volume:
Hittebestendigheid:
Drukvastheid:
Buigsterkte:

VEILIGHEIDSGEGEVENS

1,7
Mat
83 % (mixed)
75 % (mixed)
50°C (droge hitte)
35 MN/m²
10 MN/m²

VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

0 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
6 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in
droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:
Hanteerbaar:
Overschilderbaar:
Volledig uitgehard:
Pot Life:

2-4 uur
4 uur
24 uur
7 dagen
15 min

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
5 - 30mm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
4 - 26mm

THEORETISCH VERBRUIK
1.47 m² per 20 kg verpakking bij 8 mm droge laagdikte.

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De te behandelen betonnen vloer moet een minimale drukvastheid hebben van 25N/mm²,
vrij zijn van cementhuid, stof en andere verontreinigingen. Het oppervlak moet droog zijn (tot
75% relatieve vochtigheid) en er mag geen optrekkend vocht of grondwaterdruk aanwezig
zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voeg 3,6 - 3,8 liter water onder mechanisch roeren toe aan de 20 kg zak.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur van lucht, ondergrond en egalisatiemateriaal tussen 5 en 25°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL
Giet het gemengde materiaal op de goed schoongemaakte vloer en verdeel het gelijkmatig
met een rakel, troffel of speciale verdeler met driehoekige tanden. Daarna met een
ontluchtingsroller narollen.

Uitgiftedatum: 24/06/2022
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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