Wandcoating PU
Controleer of u de juiste kleur hebt en of u het juiste A en B component hebt.
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Voor een optimale hechting is het
belangrijk dat de wand droog en vetvrij is.
Schuur de wand en maak het stofvrij.

Meng het A-component. Giet dan het
B-component al mengend bij het
A-component en laat het voor 15
seconden lang uitlekken.
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Meng de coating grondig met een
boormachine en MultiQuartz WK70
mengstaaf gedurende 2 minuten.

6
10%

10m

A

A

A

Laat het vervolgens 10 minuten lang staan,
zodat het product kan reageren.

Nogmaals grondig mengen gedurende 1
minuut, en voorkom schrapen langs de
emmer met de mengkorf.
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Eventueel verdunnen met water tot de
gewenste dikte is bereikt. In de meeste
gevallen is een verdunning van 10%
voldoende. Meer verdunnen dan 10% is
van invloed op de kwaliteit van het
product.

50m

Gelijkmatig aanbrengen op de te coaten
ondergrond met een 2k nylon vachtroller
of kwast. In de meeste gevallen direct
zonder primer aan te brengen op de
ondergrond. De verwerkingstijd is circa 50
minuten.

De droogtijd is sterk afhankelijk van
ventilatie en temperatuur. Stofdroog na
circa 1 uur, en belastbaar na circa 12 uur.

BELANRIJKE INFORMATIE
Mengen is zeer belangrijk, doe dit zorgvuldig.
Hanteer de mengtijd strikt, anders vindt er geen chemische reactie plaats.
De verwerkingstijd is circa 45 minuten bij een producttempratuur van 20°C.
Draag bij het aanbrengen handschoenen en een haarnetje.

De informatie in dit document wordt aangeboden voor gebruikers van onze producten. Toepassing van dit document is geheel naar
eigen inzicht en risico. Alle instructies, verklaringen, technische informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op tests
en gegevens die naar onze mening betrouwbaar zijn. Echter is de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan niet gegarandeerd. Geen
garantie van welke aard dan ook kan met betrekking daartoe gevorderd worden.

