Eurolan 3 K (Weber.tec 901)

Bitumenemulsie ter bescherming en waterdichting van beton en funderingsmuren

Toepassing
Voor de waterdichting en bescherming van beton en funderingsmuren
Ter bescherming van betonnen rioolbuizen en toezichtputten
Ter bescherming van metalen tegen roest
Eigenschappen
Klaar voor gebruik, hoeft niet meer opgeroerd te worden.
Beschermt tegen de schadelijke invloed van de in de grond aanwezige agressieve stoffen.
Oplosmiddelvrij.
Reukloos.
Vrij van vetzuren en harshoudende emulgatoren.
Bestand tegen vele zuren en logen.
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
De ondergrond moet de nodige draagkracht hebben, gezond zijn, zuiver, ontdaan van twijfelachtige en
loszittende lagen.
De ondergrond mag droog of vochtig zijn.
Werkmethode
Sterk zuigende oppervlakken worden eerst ingestreken met een verdunde oplossing: 1 deel
Eurolan 3 K (Weber.tec 901) + 10 delen water.
Verwerken met de borstel, rol, of spuit.
Verder worden er 2 tot 3 (onverdunde) afwerklagen aangebracht.
Het is noodzakelijk dat iedere laag opgedroogd is vooraleer de volgende laag kan aangebracht worden.
Belangrijke opmerkingen
Reinigen van het gereedschap: In vloeibare toestand: met water. In opgedroogde toestand: met White
Spirit.
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Eurolan 3 K (Weber.tec 901)

Technische kenmerken
Type grondstof
Aspect
Kleur
pH
Dichtheid
Gehalte aan droge stoffen
Watergehalte
Zeefrest op 0,16 mm
Droogtijd
Uitstroomtijd
Breekindex
Indringing 5 s
Verwerkingstemperatuur
Oplosmiddel
Oplosbaarheid

bitumenemulsie, oplosmiddelvrij
dikvloeibaar
zwart, bruin
9 – 10
+/- 1,02
+/- 60%
< 40%
geen
+/- 1 à 2 uur afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur
niet van toepassing
niet van toepassing
+/- 70 – 100 mm/10
vanaf 4°C
water
> 99,0%

Verbruik/Dosering
0,20 - 0,25 ltr/m2/laag
Verpakking
30 ltr
Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval
Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de
richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de
grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het
betreffende product zou worden veroorzaakt.
Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht.
Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
Houdbaarheid
1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.
Nawoord
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van
derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun
geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit
technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke
technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden
en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw
vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.
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