Artcrete Lossingspoeder
Productbeschrijving

Verwerking

Artcrete lossingspoeder is een droog mengsel van zeer
fijne waterafstotende poeders om zorg te dragen voor
het niet kunnen hechten of plakken van betonprint
systemen op nog verse betonoppervlakten, zoals
printmatten of decoratieve printmotief rollers all of niet in
combinatie met het stencilprintsysteem.
Artcrete lossingpoeder neutraal heeft een witte kleur.
Het lossingspoeder kan voorzien worden van diverse
kleurpigmenten om kleurnuance's te creëren op de toe
te passen printmotieven.

Artcrete lossingspoeder moet direct voordat het
aanbrengen van het betonprintsysteem of printmatten
worden aangebracht. Indien colour hardeners worden
toegepast het lossingpoeder aanbrengen nadat de
colour hardener is aangebracht op het betonoppervlak.
Het lossingspoeder handmatig aanbrengen door dit
dicht bij de betonoppervlak gelijkmatig uit te strooien.
Het doel is om een dunne losse homogene laag aan te
brengen over het gehele betonoppervlak. Nieuwe of
schone printmatten aan de printmotief zijde van de mat
voorzien van een dun laagje lossingspoeder voor
gebruik. Het is niet de bedoeling om lossingspoeder in
te spanen of in te schuren in de betonoppervlak.
Nadat het betonoppervlak voorzien is van zijn
printmotief is het lossingspoeder te verwijderen door
middel van het afspoelen van de betonoppervlak met
water. Indien het betonoppervlak geheel schoon dient te
zijn dan kan een pre-seal hiervoor zorg dragen. Zodra
het beton grotendeels uitgehard en droog is, dit
voorzien van een Artcrete Lusterseal.

Productvoordelen








Voor het optimaal aanbrengen betonprint matten
Geen beïnvloeding/beschadiging van printmotieven
Te combineren met gepigmenteerde lossingspoeders
Betonprintmotieven met een authentiek uiterlijk
Verkrijgbaar in 8 verschillende kleurnuance's
Te combineren met Artcrete colour hardener
Voorkomt tevens uitdrogen van de beton

Verbruik
Producteigenschappen en toepassingen
Artcrete lossingspoeder wordt gebruikt bij alle
betonprint systemen om een gefigureerd
betonoppervlak te creëren. Tevens geschikt voor prefab
betonelementen en onder architectuur ontworpen
esthetische betonoppervlakten.

Artcrete lossingspoeder worden geleverd 10 kg
emmers.

Bestelgegevens
Technische gegevens



Leveringsvorm
Kleuren

Zakken à 20kg

fijn poeder
kleurloos + 8 kleuren

Opslag, transport en houdbaarheid
Het product droog transporteren en opslaan. In
ongeopende originele verpakking onbeperkt houdbaar.

Veiligheid en milieu
Zie hiervoor het separate veiligheidsblad. Het product is
bij normaal gebruik ongevaarlijk.
Overige informatie
Alle Artcrete producten zijn met zorg ontwikkeld en
geproduceerd en bedoeld voor professioneel gebruik.
De hier verstrekte informatie is zonder waarborg. Bij
twijfel adviseren wij eerst proeven te nemen of contact
met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen hebben
ontstaan door het gebruik van deze informatie.
www.artcrete.nl – info@artcrete.nl
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