CURATON HS KLEUR

Inkleuren en waterafstotend maken
van betonnen ondergronden
Dringt diep in het te behandelen oppervlak
Hydrofoberend
Waterdampdoorlatend
Alkalibestendig
Leverbaar in een beperkt aantal kleuren

WWW.PROCHEMKO.EU

CURATON HS KLEUR
OMSCHRIJVING
Curaton HS Kleur is een verstevigingsmiddel in kleur, met goede hydrofoberende
eigenschappen op basis van gemodificeerde co-polymeren en silaan/siloxaan voor poreuze
minerale ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Curaton HS Kleur is een hydrofobeer middel in kleur voor het waterafstotend behandelen van
poreuze geveldelen waarvan het oppervlak sterke kleurverschillen vertonen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):
Vaste stof gehalte in gewicht:
Vaste stof gehalte in volume:

1,25 kg/l
48-50%
40-42%

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
100-200 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
40-85 µm

THEORETISCH VERBRUIK
5 - 10 m²/l ~ 100 – 200 ml/m²

PRAKTISCH VERBRUIK
Het verbruik is sterk afhankelijk van mate van de zuigkracht van de ondergrond.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De ondergrond moet schoon, vetvrij en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Curaton HS Kleur goed roeren voor gebruik
Breng het product aan met behulp van een kwast, roller of airlessspuit
Plak niet te behandelen delen af
Niet aanbrengen in de zon of op door de zon verwarmde ondergronden

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met Grafitex 4.

OPMERKINGEN
- Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in
overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften
- Lage zijdeglans; de glansgraad is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de
aangebrachte laagdikte
- Standaardkleur is zwart, op aanvraag in vele kleuren leverbaar
- Diffusie-weerstand bij een droge laagdikte van 50micron: CO2 ca. 260 m / H2O ca. 1,7 m
- Indringdiepte: Op beton klasse B35, afhankelijk van de verdichting 2 – 8 mm

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in
onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 19/04/2022
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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