Elastic Rubber
Productbeschrijving:

Verwerking:

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije en thixotrope coating op basis van
bitumen en hoogwaardige latex (rubber).

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Vormt na droging een extreem elastisch membraan.
Hecht op vele ondergronden: beton, bitumen, metaal, PVC, steen, ….

Poreuze oppervlakken en oppervlakken bestaande uit bitumen
dakbedekking eerst voorzien van een primerlaag (IKOpro Bitumen
Primer/Quick Primer/
ECO Primer)

Gebruik:
Universeel inzetbaar voor het waterdicht beschermen van
verschillende bouwelementen zoals dakgoten, bitumineuze daken,
kimnaden,…
Vochtbestendig maken van funderingsmuren, maaiveld details,…

Roer IKOpro Elastic Rubber goed op.
Breng het product in twee lagen aan met een verfrol, verfborstel,
vloerwisser of spuitinstallatie. Bescherm tegen regen/vocht voor 2 à 4 uur.
De aanvankelijk
bruine kleur wordt zwart.

Verpakking:

De tweede laag wordt aangebracht wanneer de eerste volledig uitgehard
is, na 24 à 36 uur, afhankelijk van het type ondergrond, temperatuur,….

2,5kg (item nummer 02385802)

Houdbaarheid:

Verbruik:

12 Maanden

2 lagen van elk 1kg/m²

Kleur:

Opslag:

Zwart

In een koele, droge en vorstvrije ruimte bewaren.

Technische eigenschappen:

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw
gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Droge stof

+/- 60%

Densiteit

+/- 0,99 g/cm³

pH

11

Viscositeit

1.860-3.700 Ps

Reiniging gereedschap:

Shore hardheid

50

Elasticiteit

> 1.000%

Met water terwijl het product nog nat is of met white spirit/ terpentine als
het opgedroogd is.

Treksterkte

> 1,5 N/mm²

Terugkeer na 200% elongatie

> 95%

Certificaten:

Scheurweerstand

> 15N

Productie ISO 9001 en ISO14001

Staand opslaan en vervoeren.

Warmte weerstand, 2u bij 100°C Geen verticale vloei
Koude buig

< -10°C

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op
basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven
door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste
wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken
en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op
steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … IKO
kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte
informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik
of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een
exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op nl.iko.com.
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