BUILDING SOLUTIONS

Luster Seal
Productbeschrijving
Artcrete Luster Seal is een acrylaatsealer op
oplosmiddelbasis voor betonprintsystemen,
betonvloeren, sierstraatwerk en natuursteen.

Productvoordelen
¬
Intense

verdieping van de kleur
van de glansgraad
¬
Bescherming tegen verontreiniging
¬
Voorkomt vlekken door algen, schimmels en olie
¬
Gebruiksvriendelijk
¬
Sneldrogend
¬
Verbetering

Producteigenschappen en toepassingen
Artcrete Luster Seal is speciaal bedoeld voor het sealen
van nieuwe en bestaande betonprintsystemen en
betonvloeren.
Artcrete Luster Seal dicht de poriën in de betonlaag en
verhindert de mogelijkheid van indringing van vuil, vet
en olie. Algen- en schimmelgroei zijn na het sealen met
Artcrete Luster Seal niet meer mogelijk.
Door de speciale samenstelling treedt er door het
sealen met Artcrete Luster Seal een intense
kleurverdieping op die juist bij gekleurd beton tot zeer
fraaie resultaten leidt.
Artcrete Luster Seal wordt standaard in glans geleverd.

Verwerking
De ondergrond dient absoluut schoon, stofvrij en droog
te zijn.
Betonprintsystemen mogen geen lossingmiddelen meer
bevatten. De ondergrond– en omgevingstemperatuur
moet tijdens de verwerking en droging tussen de +5oC
en +25oC liggen. Tevens dient er binnen 4 uur na
aanbrengen geen regenverwachting te zijn.
Artcrete Luster Seal is gebruiksklaar en wordt
aangebracht met een roller, airless spuit of kwast.
Het product bij voorkeur in twee dunne lagen
aanbrengen in plaats van één dikke laag.
De droogtijd tussen twee lagen bedraagt 2 uur. Na 12
uur is het object beloopbaar. Autoverkeer is eerst na 48
uur mogelijk.
Bij gevlinderde betonvloeren dient het product
grotendeels in de poriën van de betonlaag in te dringen.
In geen geval mag plasvorming optreden.
Het product mag niet vermengd worden met andere
preparaten. Verdunningen kunnen tot 50% geschieden
met xyleen.
Gereedschap met xyleen reinigen.
Attentie: het product is brandbaar.
Verbruik
2

Ca. 3,5m voor 1liter. Dit verbruik is indicatief en is
afhankelijk van de dichtheid en absorptievermogen van
het oppervlak.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan een
herhaling na enkele jaren nodig zijn.

Bestelgegevens
Blikken van 25ltr

Technische gegevens
¬
Werkzame

stof

¬
Oplosmiddel
¬
Soortelijk

gewicht

¬
Kleur
¬
Viscositeit
¬
Geur
¬
Opmerking

acrylaathars
xyleen
ca. 0,8 kg/liter
kleurloos
ca. 100mPas (waterdun)
aromatisch
product is brandbaar

Opslag, transport en houdbaarheid
Het product vorstvrij transporteren en opslaan. In
ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden
houdbaar.
Veiligheid en milieu
Xi (irriterend voor huid en ogen) volgens Richtlijn
1907/2006/EG (REACH).Voor bijzonderheden het
separate veiligheidsblad raadplegen.
Het product is bij deskundig 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.
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