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CAFCO® PSK 101

Productomschrijving
CAFCO®PSK 101 is een synthetische latexprimer op waterbasis die fungeert als hechtlaag voor PROMASPRAY®-C450.
CAFCO®PSK 101 wordt aangebracht als alternatief voor
een keycoatsysteem, waarbij het product een soort “sealer” vormt van niet-alkali bestendige primers op stalen
ondergronden.

Voordelen
Laat toe om PROMASPRAY®-C450 aan te brengen op nietcompatibele corrosiewerende primers.

Toepassingen
Technische gegevens
Volumieke massa (droog, 20°C)

± 1,25 g/cm³

Volume vaste stof

± 55%

Gewicht

Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in
binnenklimaat (Z2), in binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z1) en in binnenklimaat en beschermd buitenklimaat (Y):
• Hechtlaag voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450
op stalen draagconstructies

Verwerking en afwerking

1,25 kg/l

Verpakking en inhoud
Metalen emmers van 20 l

Statische gegevens

• CAFCO®PSK 101 wordt aangebracht met een airless
spuittoestel of met een lamswollen roller. Op kleine
oppervlaktes (max 1 m²) kan het worden aangebracht
met een zachte nylonborstel.
• Gebruik een spuitmond van 0,43 mm à 0,54 mm met de
bijhorende filters.
• Hanteer een spuithoek tussen 30° en 60°.

Kleur

Donkergroen

Basis

Latex

Verwerkingstemperatuur

+ 2°C tot + 45°C

Temperatuur van de
ondergrond

Minimum: + 2°C
en 2°C boven het dauwpunt
Maximum: + 45°C

Minimumdikte per laag

WFT: 100 tot 150 μm
DFT: 55 tot 82 μm

• Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in
diverse brandwerende constructies.

Aantal lagen

In functie van de applicatietechniek

Droogtijd (50% RH,
20°C)

Droog bij aanraking: ± ½ à 1 u
Volledig droog: ± 2 à 6 u

Raadpleeg het classificatiedocument en onze “Handleiding
voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450” voor de
uitvoeringsmodaliteiten.

Wachttijd tussen 2 lagen

Volledige droging vorige laag

Wachttijd voor aan
brengen spuitmortel

Minimum: volledige droging
Maximum: 2 maand

Theoretisch verbruik

8 m²/l voor 125 μm WFT

Praktisch verbruik

In functie van de ondergrond en de
applicatietechniek

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel
vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen
kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij
aan om Promat te contacteren.

Raadpleeg onze “Handleiding voor het aanbrengen van
PROMASPRAY®-C450” voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Certificaten & goedkeuringen

Transport en opslag
• Tijdens het transport en de opslag moet het product
worden afgeschermd tegen vorst, hitte, rechtstreeks
zonlicht en vocht.
• In de originele verpakking kan het materiaal tot 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.

Veiligheid in gebruik
• Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met
de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.
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