IKO CURE V & BW
Productbeschrijving:
●

●

●

IKO cure V: vernis op basis van opgeloste harsen, niet
gearomatiseerd.
IKO cure BW : vernis op basis van opgeloste harsen en zwevende
witte pigmenten.
Verkrijgbaar in twee "tinten" :
IKO cure V : doorschijnend
IKO cure BW : wit.
❍

❍

Gebruik:
Het verdampen van het water wordt sterk afgeremd, waardoor men
een correcte hydratatie van gebetonneerde-of gecementeerde
oppervlakken verkrijgt, zoals : wegen, perrons, fietspaden, startbanen
voor vliegtuigen, terrassen, garages, ateliers, fabrieksruimten...

Eigenschappen:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Anti-verdampend.
Vormt een plastische, taaie en sneldrogende film.
Verzekert een goede mechanische weerstand van de
oppervlaktelaag.
Krimpen en barsten wordt tegengegaan.
De film vermindert de door regen veroorzaakte schade aan vers
beton of mortel.
Verbetert de kwaliteit van het beton.
Heeft geen enkele nadelige inwerking op de binding van het beton.
Heeft geen enkele scheikundige reactie op de cement zelf.
Gemakkelijk aan te brengen, vergt slechts weinig arbeid.
Geringe kostprijs.
Volkomen doeltreffend.
Vervangt op voordelige wijze het besproeien en de gewone
beschermingsmiddelen zoals zand, zeilen, stromatten.

Verwerken:
IKO cure wordt, onveranderd, onmiddellijk na het bezinken van het
oppervlaktewater (uitzweten) aangebracht door middel van een
landbouwverstuiver of een pistool van het type "Air Less"

Bewaren:
●

●

●

3 jaar in hermetisch gesloten verpakking
Men moet voorkomen dat water zich vermengt met het product.
IKO cure BW : na langdurig stockeren, de vaten lichtjes rollen om een
herverspreiding van het pigment te bekomen.

Verpakking:
●

IKO cure V:
bussen 20 L
vaten 200 L
IKO cure BW:
vaten 200 lt
Cubi 1000 lt
❍

❍

●

❍

❍

Kenmerken:
IKO CURE V:
●

Uitzicht:
bruinachtige vloeistof (V)
doorschijnend na aanbrengen
Soort: Opgeloste harsen
Densiteit bij 20°C - RV 50-60%: 0.830
Viscositeit bij 20°C - coupe Ford n°4: 12 tot 13 sec
Droogtijd bij 20°C - film van 100 micron: 15 min
Gehalte aan droge stof in gewicht: 25%
Solvent: Alifatische koolwaterstoffen
Flash Point: 37°C
❍

❍

●

●

●

●

●

●

●

IKO CURE BW:
●

Uitzicht:
witte vloeistof
wit na aanbrengen
Soort: Opgeloste harsen met zwevende witte pigmenten
Densiteit bij 20°C - RV 50-60%: 0.805 +/- 0.02
Viscositeit bij 20°C - coupe Ford n°4: 12 tot 13 sec
Droogtijd bij 20°C - film van 100 micron: 15 min
Gehalte aan droge stof in gewicht: 25%
Solvent: Aromatische koolwaterstoffen
Flash Point: < 0°C
❍

❍

●

●

●

●

●

●

●

Verbruik:
+/- 0,150 l/m²
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Reinigen van gereedschap:
Onmiddellijk met White Spirit

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding
geven tot verantwoordelijkheid van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden
van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons
te raadplegen.
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