SPRAYFLEX

SPRAYFLEX

Hoogwaardige gespoten vloer en wandafwerking

Samenstelling:
Eigenschappen systeem:
Een hoogwaardige naadloos gespoten gekleurde,
Glansgraad
Mat
blijvend elastische vloer en wandafwerking,
Chemische
Zeer goed
gebaseerd op gemodificeerde polyurethanen.
resistentie
Toepassing:
Als robuuste gespoten elastische afwerking in
sanitaire ruimten, high care omgevingen. Ook
toepasbaar op trappen. Sprayflex heeft een hoge
mechanische sterkte en versterkt de ondergrond.
Hierdoor kunnen ook geschuimde ondergronden of
meubilair worden bespoten. In diverse hardheden
toepasbaar. Als membraan toepasbaar voor
waterdichting op daken, tanks en parkeerdekken.

Kleur
Soortelijke massa
Temepartuursbest
endigheid
Rek bij breuk
Stootvast/slagvast

RAL/NCS
1,11
o
tot 120 C

Systeem SPRAYFLEX
- Primerlaag.
- Gespoten Sprayflex
- Verzegel laag 460 C (optioneel)

Stofdroog
Chemicaliën vast
Treksterkte
Brandklasse

Na ca. 10 seconde
Na 24 uur
23 N/mm2
B2 (DIN 4102-1)
Broof(t1) EN13501-5

Algemeen
De ondergrond van dient sausklaar opgeleverd te
worden om de Sprayflex aan te brengen. Door het
gladde oppervlak is de Sprayflex goed reinigbaar en
door het ontbreken van voegen zeer hygiënisch. Als
vloerafwerking kan de Sprayflex naadloos worden
mee gespoten.
Uiterlijk
Een glad oppervlak of met lichte textuur. Unikleurig
in matte of glanzende uitvoering. De Sprayflex zal
ook in gladde uitvoering een licht emaille effect
hebben.
Laagdikte:
Op wand 2mm, op vloer 3mm

350% tot 500%
Zeer goed

Applicatiemethoden:
- Spray
- Airless spuit of roller
Type ondergronden:
- Beton.
- Steenachtig
- Gips
- Anhydriet
- Zandcement
- Hout
- Polystyreen
- Tegels
- Schuim
- Metaal
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SPRAYFLEX

Onderhoud:
Het product is bestand tegen de meest voorkomende
schoonmaakmiddelen. Onderhoud is eenvoudig met
een neutraal of licht alkalisch reinigingsmiddel.

Hechting ondergrond:
Deze dient schoon, vetvrij en ontdaan te zijn
van losse delen en voldoende samenhang te
bezitten. Ruwe ondergronden en gaten vooraf
egaliseren / repareren met een daarvoor
geschikt middel. Ondergrond van de wand dient
behang klaar te zijn.
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