
 

9720 FAST BALCONY WAPENINGSLAAG

Een 2-component
vochtgeactiveerde PU-coating
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Nagenoeg geurloze formule

Sneldrogende lagen (na 60-90 minuten begaanbaar)

1-2 laag/lagen volledig versterkt waterdichtingsmembraan

Gemakkelijk aan te brengen en te detailleren

Anti-slip afwerking



9720 FAST BALCONY WAPENINGSLAAG
OMSCHRIJVING
De Fast Balcony System wapeningslaag is een 2-component vochtgeactiveerde
polyurethaancoating. Vormt een geurarm waterdichtingsmembraan voor langdurige
bescherming van balkons en galerijvloeren. 

AANBEVOLEN GEBRUIK
Het Fast Balcony System is een sneldrogend (60-90 minuten per laag) systeem voor balkons
en galerijen. Het is slijtvast en ontworpen om balkons en galerijen waterdicht te maken en
slipweerstand te bieden.

AANBEVOLEN SYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  1.4
Glansgraad bij 60°:  Lage glans
Vaste stof gehalte in volume:  85%
Mengverhouding:

 

Goed mengen tot een homogene mix, voeg een
volledige eenheid verharder toe. Schraap zorgvuldig al
het product van de bodem en zijkanten van de base in
het mengsel.

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:  1 u
Hanteerbaar:  1.5 u
Overschilderbaar:  min. 1.5u, max. 3 dagen
Pot Life:  30 min

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
0.7 mm

THEORETISCH VERBRUIK
5-6 m² /gemengde verpakking

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Beton moet tenminste vier weken oud, volledig droog en vrij zijn van stof, losse deeltjes, ijs,
water en oude loszittende coatings. Verwijder vet, olie en alle andere verontreinigingen door
middel van alkalische of hogedruk(stoom)reiniging in combinatie met daarvoor geschikte
middelen. Nog intacte, oude lagen schuren om een goede hechting te krijgen. Controleer de
verdraagzaamheid met oude intacte verflagen. Tijdens applicatie dient het oppervlak schoon
en droog te zijn. Glad en gesloten beton of beton met een slikhuid (een dunne stoffige laag)
moet geschuurd worden of geëtst met Surfa-Etch 108 om een goede hechting te verkrijgen.
De ondergrond dient grondig nagespoeld en gedroogd teworden. Voor poreuze
ondergronden breng eerst de FBS/DPU BINDER SEALER (3377) aan. Metalen ondergronden
dienen gereinigd en ontstoft te worden en breng vervolgens de FBS/DPU METAL PRIMER
(3388) aan.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Het gebruik van Dacfill vlies is aanbevolen voor alle projecten om extra stevigheid te bieden.
Begin met de goten. Zorg ervoor dat de zijkantdetaillering in de mortelvoeg is ingewerkt. Snij
het Dacfillvlies voor zodat het passend is voor de zijkant van het balkon. Breng de Fast
Balcony System wapeningslaag aan op de zijkantdetaillering en versterk met Dacfillvlies. Laat
drogen. Plak de goten/zijkanten af. Snij Dacfillvliesstukken voor tot de juiste breedte met een

lengte van ongeveer 1 meter. Breng de Fast Balcony System wapeningslaag aan en versterk
met het vlies (voorzie steeds een overlap van 50 mm). Gebruik de speciale metalen roller, werk
het Dacfillvlies in de voegen en strooi wittte aluminiumoxide korrels (300 of 600 micron al
naargelang private- of publieke toepassing) in de natte coating met een verbruik van
ongeveer 1.0 kg/m2. Om zo de oppervlakte slijtbestendiger te maken en een betere
bescherming en slipweerstand te bieden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Niet aanbrengen wanneer regen verwacht wordt.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Gebruik een roller met korte tot middelmatig lange poolhoogte in combinatie met een
glasvezelroller. Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Thinner 150

OPMERKINGEN
Overschilderen dient te gebeuren binnen de vermelde tijdschalen, anders kan verdere
voorbereiding vereist zijn.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:  Max appr. 175 g/litre.
VOC categorie:  Cat A/i,
VOC limiet:  EU limit 500 g/l

HOUDBAARHEID
12 maand 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.

Fast Balcony System Wapeningslaag 9720 in combinatie met Dacfill-glasvezelvlies-
Aluminiumoxide anti-slipkorrels FBS300 - FBS600-
Fast Balcony System 9740 Afwerkingslaag-

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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