VLOERSYSTEEMBLAD
DIBA© 162 EPOXY GIETVLOER

Omschrijving.
DIBA© 162 Epoxy Gietvloeren zijn zelf nivellerende vloersystemen, opgebouwd uit hoogwaardig bindmiddel en inerte vulstoffen.
In zijn basisvorm ontstaat hierdoor een gladde en glanzende vloerafwerking in een standaard laagdikte vanaf ca.2 mm.
DIBA© 162 Gietvloer systeem is vloeistofdicht af te werken conform CUR 44 aanbeveling. DIBA© begeleidt u desgewenst bij de
certificering van de vloerafwerking en het verkrijgen van de benodigde PBV verklaring.
Door de verschillende bewerkingen is het mogelijk het karakter
van de gietvloer aan uw wensen aan te passen. Zo kan het systeem
bijvoorbeeld door het instrooien van deco chips een terrazzo uiterlijk krijgen.
Tevens is een DIBA© Gietvloer systeem in hoogglans en mat uit
te voeren. Antislip is instelbaar.
Toepassing:
De DIBA© 162 Epoxy Gietvloer is met name geschikt als afwerking van vloeren in waarbij met een strakke sterke vloer afwerking wenst.
Technische gegevens.
Kleur
% vaste stof gehalte
Stofdroog
Beloopbaar
Overcoatbaar
Laagdikte
Mechanische belastbaar
Chemische belastbaar
Dichtheid
Verwerkingsvoorwaarden.
Minimale temperatuur
Optimale verwerk. Temperatuur
RV (Relatieve luchtvochtigheid)
Temp. Ondervloer
Vochtigheid ondergrond
Ondergrond

: RAL-/NCS-/Sikkens kleuren
: 100%
: Na ca.16 uur *
: Na 24 uur *
: Na 16 uur en binnen 32
uur
: Ca. 3 mm
: Na 48 uur
: Na 7 dagen
: 1.5 Kg/dm³

Toepassingsgebied.
• Magazijnen
• Kantoren
• Productie ruimtes
• Werkplaatsen
• Verkoopruimtes
• Sanitaire ruimtes
• Kantines
• Technische werkplaatsen
• Verblijfsruimtes
Opbouw vloer systeem.
• Voorbehandeling ondervloer.
• Primerlaag met DIBA© EP 110 primer
• Het aanbrengen van DIBA© EP 10 schraaplaag
• Het aanbrengen van de DIBA© EP 425 gietlaag
Opties.
• Sanitaire plinten.
• Toplaag afgestemd op gebruikersruimte
• Meerdere kleur vakken mogelijk
• Instrooien met chips

: > dan 13 Cº
: Tussen 17 en 22 Cº
: Max. 85%
: > dan 10 Cº en 3Cº boven
dauwpunt
: < 3%, gemeten met CM
: Vrij van vervuiling en
open structuur
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