Applicatierichtlijnen

JK Dichtzetmassa
Beschrijving

Gereedschap

Temperatuur en

• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C.

• Temperatuurmeter.

relatieve vochtigheid

• Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter

• R.V. meter.

(R.V.)

voorkoming van condensvorming.
• R.V.: maximaal 80 %.

• Vloertemperatuurmeter.
• Dauwpunttabel.

• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.
• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
Voorzorgsmaatregelen

• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het JK

• Beschermingsmiddelen.

product veilig te verwerken.
Controle ondergrond

• De vloer moet droog en schoon zijn.

• Industriezuiger.

• Eventueel stof of andere ongerechtigheden verwijderen.
Mengen dichtzetmassa

• Component B bij component A gieten.
• Deze goed uit laten lekken en uitschrapen.
• De componenten mengen met een mengarm die ook onderin de rand van

• Boormachine met
mengarm.
• 25 liter emmer.

de verpakking komt.
• Mengen totdat de massa homogeen is.
• Mengtijd: minimaal 2 minuten.
• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt
verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals
mengen.
• Hieraan toevoegen 12 kg slijpsel en vervolgens weer zeer goed mengen.
Aanbrengen
dichtzetmassa

• Het mengsel op de ondergrond gieten en met een vlakspaan schrapend
verdelen.

• Vlakspaan.
• Plamuurmes.

• Zorg voor dat de sleuven voldoende dichtgezet zijn.

Doorhardingstijd
dichtzetmassa bij 20
°C en 65% R.V.

• Beloopbaar en overschilderbaar is de JK dichtzetmassa na
ca. 16 uur.

• Schuurmachine.
• Industriezuiger.

• Lage temperaturen vertragen de doorharding.
• Voor het aanbrengen van een volgende laag indien deze langer ligt dan 24
uur adviseren wij u om de JK dichtzetmassa licht te schuren. Aansluitend
goed stofvrij maken.

Reinigen gereedschap

• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Black-box Reinigingsdoekjes*.

*

Zie betreffende documentatie.
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