CAFCO® SBR Bonding Latex

Groep
90

Productomschrijving

Technische gegevens
Volumieke massa (droog, 20°C)

± 1 g/cm³

Alkaliteit (pH waarde)

± 10

Verpakking en inhoud
Plastic bussen van 20 l

Statische gegevens
Basis

Latex

Verwerkingstemperatuur

+ 2°C tot + 45°C

Temperatuur van de
ondergrond

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

Aantal lagen

In functie van de applicatietechniek

Droogtijd

± 10 tot 36 u in functie van
de ondergrond en relatieve
luchtvochtigheid

Wachttijd tussen 2 lagen

Volledige droging vorige laag

Wachttijd voor aan
brengen spuitmortel

Volledige droging

Theoretisch verbruik

60 m²/ 37 kg KEYCOAT

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.

CAFCO® SBR Bonding Latex is een ééncomponent
styreen butadieen latex, die deel uitmaakt van het
PROMASPRAY®-C450 brandbeschermingssysteem voor
staalconstructies. Door vermenging van CAFCO® SBR
Bonding Latex met Cafco® FENDOLITE MII en water ontstaat er een sterk, duurzaam, getextureerd hechtmiddel,
Promat® KEYCOAT genaamd.

Voordelen
• Garandeert een uitstekende hechting van
PROMASPRAY®-C450 in koude toestand en bij brand
• Eenvoudig te verwerken

Toepassingen
• Bestanddeel voor keycoats voor brandwerende
spuitmortels.

Verwerking en afwerking
• Giet één volume mengwater en één volume CAFCO®
SBR Bonding Latex in de menger. Het beste resultaat
wordt verkregen door de helft van de hoeveelheid
CAFCO® SBR Bonding Latex uit de bus te gieten en te
vervangen door water zodat tijdens het mengproces
steeds de juiste verhouding water/CAFCO® SBR
Bonding Latex aan de Cafco FENDOLITE®-MII wordt
toegevoegd.
• In de regel is er voor één zak Cafco FENDOLITE®-MII
(20 kg) 17 liter van dit mengsel nodig voor het verkrijgen
van de juiste consistentie.
• CAFCO® SBR Bonding Latex mag in geen geval puur aan
het Cafco FENDOLITE®-MII poeder worden toegevoegd
om klontervorming te voorkomen.
• Voeg de Cafco FENDOLITE®-MII geleidelijk toe onder
voortdurend mengen tot er een zachte spuitbare massa
ontstaat.
• Meng gedurende 3 minuten.
• Breng de KEYCOAT aan volgens de instructies voor het
aanbrengen van PROMASPRAY®-C450.
• Reinig de mengapparatuur onmiddellijk na gebruik door
grondig te spoelen met schoon water, tenzij er nog een
volgend mengsel moet worden bereid.
Raadpleeg onze “Handleiding voor het aanbrengen van
PROMASPRAY®-C450” voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Certificaten & goedkeuringen
• Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in
diverse brandwerende constructies.
Raadpleeg het classificatiedocument en onze “Handleiding
voor het aanbrengen van PROMASPRAY®-C450” voor de
uitvoeringsmodaliteiten.

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

9
9-12

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

