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Elastische dichtingsmassa voor voegen en barsten in beton -of asfaltverhardingen
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Beschrijving

Verbruik

Warm te verwerken dichtingmassa, op basis van elastomeer
bitumen en aanhechtingstoﬀen.

Voor een voeg met een sectie van 1 cm moet men 100 gr/lm
voorzien.

Toepassing

Verpakking

• Opvullen van horizontale voegen tussen

beton- of asfaltverharding (uitzetting- of
krimpvoegen van wegen en industriële vloeren,
verbinding tussen metalen structuren en beton)
• Opvullen van barsten in beton- of asfaltverhardingen.

Eigenschappen
• Zuurbestendig
• Bezit reële elastische eigenschappen en herneemt zijn
oorspronkelijke vorm na meer dan 100 % rek.

• Behoudt zijn elasticiteit bij temperaturen begrepen tussen –
20° C en + 60° C.

• Gedrag tegenover agressieve stoﬀen: weerstaat aan verdunde
zuren en basen.

• Weerstaat niet aan koolwaterstofsolventen.

Karton 17 Kg

Opslag en houdbaarheid
Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag.

Opmerking
De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van
onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in
geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid
van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te
documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik.
In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

Technische gegevens
Kleur :
Ring en bol EN 1427 :
Cone Penetratie EN 13880-2 (25°C) :
Cone Penetratie na 168 e 70°C EN
13880-4/2 :
Kogel Penetratie en terugvering EN
13880-3 :
Kogel Penetratie en terugvering na
168 u 70°C EN 13880-4/3 :
Vloeiweerstand EN 13880-5 :
Conform aan de norm CE EN
14188-1:
Reinigen :

Zwart
90°C
60
47
45%
40%
< 1 mm
Classe N2
Met White spirit

Verwerking
Voorbereiden van de ondergrond
De voeg moet zuiver, droog en vrij van vuil zijn.Voor voegen met
stoﬃge oppervlakken is het gebruik van een kleefvernis aangeraden.

Contactgegevens
Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

Smelten en aanbrengen van COMPOUND MN 15 A
Het smelten geschiedt in een smeltketel met oliebad voorzien van
een roerstaaf en een thermostaat.
• Verwerkingstemperatuur: +/- 160° C
• Kritische temperatuur: 200° C
• Maximale verwarmingstijd: 6 u.
Om het smelten eerst te vergemakkelijken, raden wij aan de
smeltketel enkel te vullen tot 1/3 van zijn maximaal volume.
Zodra het smelten is begonnen, mag men de smeltketel volledig
bijvullen.
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