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Technische fiche

redstone®
Secco Horizontale Afdichting
Waterige, oplosmiddelvrije en gebruiksklare emulsie op silaanbasis

Toepassingsgebied
 achteraf aan te brengen, chemische, horizontale afdichting tegen capillair opstijgend vocht in
metselwerk, mortel en beton
Kenmerken
 kwalificatie als later aan te brengen, chemische, horizontale afdichting tegen capillair opstijgend
vocht volgens WTA-vereisten voor testen inzake injectie zonder druk
(vochtigheidsgraad tot 95% + 5%)
 gebruiksklare afdichtingsvloeistof die zeer goed in minerale ondergronden (beton, kalkzandsteen,
natuursteen, pleister, baksteen) dringt
 op silaanbasis, zonder oplosmiddelen, zeer hoge concentratie werkzame bestanddelen (ca. 80%)
 drastische vermindering van de wateropname door waterafstotende werking
 diffusie-open (beïnvloedt de waterdampdoorlaatbaarheid niet)
 eenvoudig en snel in gebruik (injectie met handpers)
 eenvoudige en zekere inschatting van de verbruikte hoeveelheid
Technische gegevens
Kleur:
Concentratie werkzame bestanddelen:
Dichtheid:
Vlampunt:

wit-gele vloeistof
ca. 80 massa %
ca. 0,95 g/cm³
74° C

Aanwijzingen voor verwerking
Basis: Voorafgaand onderzoek, planning en uitvoering volgens WTA-merkblad 'Injectie van metselwerk
tegen capillair optrekkend vocht' wordt aanbevolen. De injectie gebeurt direct in de boorgaten. De
boorgaten kunnen onmiddellijk na het vullen met redstone Secco afdichtingspleister gesloten worden.
Verwerking: Maak voor de injectie boorgaten (d = 12 mm) op maximaal 12,5 cm in de horizontale voeg
(indien mogelijk vlak boven de verticale stootvoegen). De injectieboorgaten aanbrengen tot 4 - 5 cm voor
de buitenzijde van de muur. Maak vervolgens de boorgaten vrij van boorstof door dat eruit te blazen.
Spuit de redstone Secco horizontale afdichting manueel in de boorgaten (gebruik het redstone-pistool met
injectiebuis voor het verwerken van de worsten). Breng daartoe de injectiebuis volledig in het boorgat en
trek deze tijdens het inspuiten langzaam terug. Vul elk boorgat tot een centimeter voor het zichtbare
oppervlak, beginnend langs achteren. Stop direct na het vullen het boorgat dicht met een mortelprop (bijv.
met redstone Secco afdichtingspleister).
Opmerking: redstone Secco horizontale afdichting kan tot het oppervlak van het bouwelement
doordringen. Eventuele witte verkleuringen kunnen na het drogen afgeborsteld worden.

De technische gegevens en instructies voor gebruik in dit document zijn naar ons beste weten correct en worden te goeder trouw
verstrekt. De inhoud van dit document vormt noch een uitdrukkelijke, noch een impliciete garantie voor de prestaties van deze
producten. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden onder welke en de wijze waarop onze materialen worden
toegepast, kunnen wij alleen garanderen dat deze producten aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Daarom geldt de garantie alleen
voor de kwaliteit van onze producten volgens onze handelsvoorwaarden, maar niet voor een succesvolle verwerking. Wijzigingen
van alle technische informatie zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Deze fiche vervangt alle voorgaande.
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Verbruik
Afhankelijk van de poriën ca. 90 ml per 1 lopende meter muur van 10 cm dik, d.w.z. ca. 900 ml (= 1,5
worst) per 1 m² dwarsdoorsnede van de muur. Het exacte verbruik dient per object bepaald te worden.
Wanddikte [cm]

Verbruik [ml/lm]

17,5
24
36
40

Uitstrijkrendement
[lm/worst]

160
220
330
360

3,8
2,8
1,8
1,6

Reiniging
Veeg vuil en spatten onmiddellijk af, verpak de doek in een plastic zak en verwijder volgens de
afvalvoorschriften. Was vuile oppervlakken onmiddellijk met warm zeepsop af.
Bescherming bij het werken
Draag tijdens het injecteren handschoenen van nitrilrubber, een veiligheidsbril en lichaamsbedekkende
kleding. Doe vuile kleding onmiddellijk uit en was de huid. Indien redstone horizontale afdichting in de
ogen terechtkomt, moeten deze onmiddellijk gedurende 10-15 minuten met koud water worden gespoeld.
Neem vervolgens contact op met een oogarts. Voor details: zie EG-veiligheidsinformatieblad.
Opslagstabiliteit
Koel, droog en vorstvrij, minstens 12 maanden in gesloten, originele verpakking.
Verpakking
Plastic worst van 600 ml
EG-veiligheidsinformatieblad
Stellen wij op verzoek graag ter beschikking

De technische gegevens en instructies voor gebruik in dit document zijn naar ons beste weten correct en worden te goeder trouw
verstrekt. De inhoud van dit document vormt noch een uitdrukkelijke, noch een impliciete garantie voor de prestaties van deze
producten. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden onder welke en de wijze waarop onze materialen worden
toegepast, kunnen wij alleen garanderen dat deze producten aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Daarom geldt de garantie alleen
voor de kwaliteit van onze producten volgens onze handelsvoorwaarden, maar niet voor een succesvolle verwerking. Wijzigingen
van alle technische informatie zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Deze fiche vervangt alle voorgaande.
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