DIBA AC Seal 22 Filler
Productinformatieblad
Productomschrijving

Een 1-component co-polymeer acrylaat dispersie, hoog viskeus

Toepassing

Afwerklaag van de Fleurit -vloersystemen teneinde deze te "verzegelen".
Bij 1 laag- afwerking worden de poriën grotendeels afgesloten zonder de
optische structuur aan te tasten.
Bij 2 lagen- afwerking wordt de vloer aan de bovenzijde volledig gesloten
afgewerkt; de optische structuur krijgt hierdoor een gewijzigd uiterlijk.

Eigenschappen

Eenvoudig verwerkbaar
Snelle droging
Goede doorharding (duur ca. 7 dagen)
Beperkte chemische bestendigheid
Beperkte warmtebestendigheid

Kleur

Semi-transparant

Technische gegevens

Soortelijke massa
Mengverhouding
Verwerkingstijd
Droging*

1,02 kg/dm³
n.v.t.
n.v.t.
Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid;
- na 24 uur beloopbaar en overschilderbaar
- na 7 dagen volledig doorgedroogd
(mits goede ventilatie en juiste temperatuur)

Praktisch rendement
Korrel
0,4 - 0,8 mm
0,7 - 1,2 mm
1,0 - 2,0 mm
2,0 - 3,0 mm
3,0 - 4,0 mm
4,0 - 6,0 mm

1 laag
± 200 gr.
± 200 gr.
± 400 gr.
± 700 gr.
± 1000 gr.
n.v.t.

2 lagen
± 300 gr.
± 300 gr.
± 600 gr.
± 900 gr.
± 1200 gr.
n.v.t.

Voorbehandeling
Ondergrond

Geschikte ondergronden zijn: DIBA 181 Siergrindvloer en DIBA 182
Marmerstonevloer
De ondergrond dient droog en schoon te zijn, bij twijfel ontvetten met ethanol.
Oude tweecomponenten lagen eerst ontvetten en daarna goed opruwen (mat
slijpen) alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Bij twijfel over het type
ondergrond een proefvlak opzetten.

Verwerkingscondities

Boven + 5°C bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Verwerking

Vloerverwarming/ radiatoren/ ventilatoren 12 uur voor behandeling uit, zorgen
voor constante omgevingstemperatuur. Verwerking met lichtinval mee. Goed
ventileren, bij onvoldoende ventilatiemogelijkheden geforceerde ventilatie
doorvoeren, zonder deze direct op de vloer te richten.

Opbouw

DIBA AC 130 PRIMER
DIBA Siergrindmortel
DIBA AC Seal 22 filler (optie)
DIBA EP 220 (optie)

Verpakking

5 en 10 kg

Houdbaarheid

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 8
maanden houdbaar na leverdatum. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt
houdbaar.

Veiligheid

Zie veiligheidsinformatieblad DIBA AC seal 22 filler

