BUILDING SOLUTIONS

TR Clear Curing Compound
Productbeschrijving

Verwerking

Artcrete TR Clear is een oplosmiddelhoudend preparaat
op basis van harsen voor het nabehandelen van
betonvloeren.

Homogeen aanbrengen, onmiddelijk na het verdampen
van het bleeding water. Het product wordt aangebracht
d.m.v. spuitapparatuur, roller of kwast.

Productvoordelen

Attentie: het product is brandbaar.

¬
Zeer effectief
¬
Snelwerkend
¬
Waterdun
¬
Transparant
¬
Geeft geen

De ondergrond– en omgevingstemperatuur
moet tijdens de verwerking tussen de +5oC en +25oC
liggen.

kleurverdieping

Waar een nabehandeling zoals bijv. een epoxyvloer
achteraf wordt aangebracht, dan is het aan te
bevelen de curing te verwijderen.

Producteigenschappen en toepassingen
Artcrete TR Clear curing compound is een
nabehandeingsprodukt op basis van zorgvuldig
uitgekozen harsen opgelost in een niet-aromatisch
oplosmiddel. Na minimaal 20 minuten na het
aanbrengen, wordt een gesloten waterdampdichte film
gevormd. Hierdoor worden krimpscheuren en
oppervlakteproblemen vermeden en worden de
eigenschappen van beton beduidend verbeterd.
TR Clear is transparante en waterhelder en speciaal
bedoeld voor industrievloeren en gekleurd beton. Het
beinvloedt geenzins het esthetische aspect van het
beton.
Het product heeft een glanzend uiterlijk als het op de
betonoppervlakte is aangebracht. TR Clear verhindert
een vroegtijdige uitdroging door een vermindering van
het waterverlies dat door combinatie van zonnestraling,
lage luchtvochtigheid en wind veroorzaakt wordt.
TR Clear wordt gebruikt voor alle beton- en
cementconstructies bijv. betonwegen, betonvloeren,
ondervloeren en op alle esthetische
betonoppervlakten die in de verhardingsfase
onderhevig zijn aan atmosferische omstandigheden.

Verbruik
2

Ca. 100 - 150 gram/m .
Dit verbruik is indicatief en is afhankelijk van de
dichtheid en absorptievermogen van het
betonvloeroppervlak.

Bestelgegevens
Jerrycan 25 liter
IBC
1000liter

Opslag, transport en houdbaarheid
Het product vorstvrij transporteren en opslaan. In
ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden
houdbaar.

Technische gegevens
Veiligheid en milieu
¬
Werkzame

stof
¬
Oplosmiddel
¬
Soortelijk gewicht
¬
Kleur
¬
Viscositeit
¬
Geur
¬
Opmerking

hars
aromaatvrije nafta
ca. 0,82 kg/liter
kleurloos
ca. 100mPas (waterdun)
zwak, karakteristiek
product is brandbaar

Xn (schadelijk en ontvlambaar) volgens EU
Richtlijn.Voor bijzonderheden het separate
veiligheidsblad raadplegen.
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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Building Products Nederland BV, Postbus 58075, 1040 HB Amsterdam Tel 020 - 6 814 815 Fax 020 – 6 814 718

