POLTEC 140

Waterdichte pleister

OMSCHRIJVING
Pleiser op cementbasis voor afwerking met drie functies:
* verschaft bescherming aan POLTEC waterdichtingscoatings
zoals POLTEC 110 en POLTEC 111.
* waterdicht, dus biedt nog extra bescherming bovenop de
onderliggende waterdichtingslagen.
* Biedt waterdichte decoratieve afwerking van
waterdichtingslagen.

GEBRUIKSAANWIJZING
OMSTANDIGHEDEN
Poltec 140 nooit gebruiken op bevroren ondergrond.
Niet te gebruiken bij temperaturen beneden 5°C (of
indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 5°C
daalt) of boven 30°C.

TOEPASSING
* Decoratieve afwerking voor gevels, betonelementen en 		
metselwerk welke blootstaat aan weersinvloeden
* Bescherming voor en afwerking van waterdichtingscoatings
zoals Poltec 110 en Poltec 111
* Afwerking van reparaties

VOORBEREIDING
Losse betondelen verwijderen. Eventueel delen in
slechte staat verwijderen tot een stevige ondergrond
bereikt is. Ondergrond dient schoon te zijn en vrij
van vervuilingen als oliëen en vetten. Beschadigingen
of scheuren repareren met Poltec 120 Plugmortel of
Poltec 220 reparatiemortel. Oppervlak bevochtigen.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN
√ Geschikt voor contact met drinkwater
√ Gemakkelijk te verwerken, kan zelfs verspoten worden
√ Vult scheuren en gaten en vormt een homogeen geheel met
het substraat
√ Hoge slijtweerstand
√ Sterke hechting aan de ondergrond
√ Beschermt ondergronden tegen indringing van water en
agressieve stoffen

VERWERKING
1 zak Poltec 140 wordt aangemaakt met 4 liter mengsel
bestaande uit 3 delen leidingwater en 1 deel Poltec
440 additief, bij verspuiten wordt 6,5 liter van dit
mengsel gebruikt. Eerste laag Poltec 140 aanbrengen
in een laagdikte van 3mm (3 tot 4 kg/m2 afhankelijk
van de ondergrond) waarbij erop toegezien wordt dat
oneffenheden en poriën goed worden opgevuld. Na 5
tot 7 dagen kan de tweede laag aangebracht worden.
Deze kan met een spons afgewerkt worden.

KLEUR
Verkrijgbaar in wit
VERBRUIK
1,7 kg per m2 per mm laagdikte
			
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid

2,02 kg/L

Verwerkingstijd

20 tot 30 minuten

Laagdikte

3 tot 5mm per laag

VERPAKKING
Zak 25 kg / 48 stuks per pallet.
VERVOER EN OPSLAG
Vorstvrij en droog bewaren.
Zakken: 12 maanden in ongeopende verpakking.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
Aan te brengen met vlakspaan of te verspuiten met
specialistisch spuitgereedschap.
Mengkuip of emmer met (electrische) menger.
REINIGING GEREEDSCHAP
Gereedschap direkt reinigen met water, na uitharding
alleen mechanisch te reinigen.
VOORZORGEN
Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en
stofmasker wordt aangeraden. Dit cementproduct
kan irritatie aan de huid veroorzaken. Bij contact met
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