
HYTEC A370 RAPID
WATERGEDRAGEN 1K VOCHTSCHERM

VOORDELEN

- 2 lagen met snelle droging

- Tot 5,5% CM toepasbaar

- Kant en klaar

- Lage emissie

- 2 lagen met snelle droging

- Tot 5,5% CM toepasbaar

- Kant en klaar

- Lage emissie

PRODUCT

HYTEC A370 RAPID is een kant en klaar, watergedragen

vochtscherm dat eenvoudig en in 2 lagen met een kwast of

roller opgebacht kan worden. Het vochtscherm is

toepasbaar tot 5,5%CM en geschikt voor binnen gebruik.

TOEPASSING

HYTEC A370 RAPID is ontwikkeld als vochtscherm voor

poreuze cementgebonden  ondergronden. Het wordt niet

aanbevolen voor zeer gesloten, niet-poreuze

ondergronden. Gevlinderde vloeren dienen vooraf

opgeschuurd of gestraald te worden.

Het membraan kan ook worden toegepast op

ondergronden met vloerverwarming. Vloerverwarming

dient uitgeschakeld te zijn voor applicatie.

ALGEMEEN

Ondergronden dienen voldoende vormstabiel, druk- en

trekvast, vrij van krimp en/of uitzetting, duurzaam droog en

vrij te zijn van vuil, scheidings-middelen en scheuren. 

Vermijdt toepassing onder PVC banen met hoge eigen

dynamiek, welke in direct zonlicht geplaatst zijn.  

Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse

gepast adviseren.

VERWERKING

Pas HYTEC A370 RAPID altijd onverdund toe in 2 lagen.

Aanbrengen met roller of kwast. Schud de can altijd voor

gebruik.

1e laag

Breng de eerste laag HYTEC A370 RAPID aaneengesloten en

in  één richting aan en zorg dat de vloeistof goed door de

ondergrond wordt opgenomen. Laat het vervolgens ca. 20

min. drogen; de laag is droog als de blauwe kleur is

overgegaan in een donkere glimmende laag.

2e laag

Breng vervolgens de tweede laag HYTEC A370 RAPID

aaneengesloten en haaks op de eerste laag aan.  Laat het

vervolgens ca. 1 uur drogen. Zorg dat er geen pinholes

ontstaan.

Verdere afwerking dient binnen 24 uur na aanbrengen van

het membraan plaats te vinden en breng zo nodig een

nieuwe verse (3e) laag aan. Houdt het membraan schoon en

stofvrij tot de eindafwerking (egaline of tegels) plaatsvindt.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het restvochtgehalte en evt

aanwezige vloerverwarming, zie hieronder.

Restvochtgehalte Vloerverwarm. Verbruik
1% tot 2,5% NEE 2 x 150 gr.
1% tot 3,0% JA 2x 200 gr.
2,5% tot 5,5% NEE 2x 200 gr.

Restvochtgehalte altijd vast te stellen volgens CM

methode. Pas HYTEC A370 RAPID niet toe op ondergronden

met vloerverwarmin, boven 3,0%CM.
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VLOERVERWARMING

Eventuele vloerverwarming dient enkele dagen voor

applicatie, geheel uitgeschakeld te worden. Volg bij het

opstarten, het opstookprotocol van de leverancier. 

Let op, het opstookprotocol gaat altijd uit van de

watertemperatuur en niet van de ingestelde (thermostaat)

temperatuur.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPSLAG EN STABILITEIT

HYTEC A370 RAPID is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op

bostiksds.thewercs.com

Verpakking Artikelcode EAN
Can à 12 ltr 30616557 5010591010611

Technische kenmerken

Basis polymeer emulsie

Kleur blauw, droogt donker op

Dichtheid 1,24 kg/l

Viscositeit Laag visceus, vloeibaar

Gereedschap roller of borstel

Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +25°C

Verbruik zie tabel voorblad

Droogtijd 1e laag ca. 20 minuten

Droogtijd 2e laag ca. 1 uur

Verpakt 50 cans per pallet

Waarden en tijden zijn bepaald onder normale omstandigheden;
20°C en 65% RV en kunnen in de praktijk variëren.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen

en leveringen zijn van toepassing, onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 + 32 (0) 9 255 17 17


