
RENO P520 EASY
ZEER SNELDROGENDE REPARATIEHARS

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snelle doorharding

- Eenvoudig mengen in de fles

- Zeer lage emissie

- Geurarm

- Zeer snelle doorharding

- Eenvoudig mengen in de fles

- Zeer lage emissie

- Geurarm

PRODUCT

RENO P520 EASY is een oplosmiddelvrij 2-component

reparatiehars op waterglasbasis. Het is geschikt voor het

opvullen en herstellen van barsten en scheuren in

zandcement dekvloeren en betonnen vloeren.

RENO P520 EASY is gecertificeerd volgens EC1+ en is

daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED

projecten.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil en

scheidingsmiddelen.  

Zorg dat de te repareren scheur goed toegangkelijk is voor

de hars en slijp zonodig de scheur iets verder open. Plaats

om de 25  cm een dwarsvoeg waarin een kram geplaatst

wordt. Zorg dat de gehele voeg goed stofvrij is.

Applicatie

Giet de B-component in de fles met de A-component. Het

mengsel gedurende 15 seconden krachtig schudden. Voor

het herstellen van scheuren, deze opvullen met het

homogeen gemengde hars en voldoende glad strijken. Om

de hechting met de later aan te brengen egaliseermiddelen

te verbeteren dient de verse hars direct na applicatie

ingestrooid te worden met vuurgedroogd kwartszand

(korrel 0,4-0,9 mm). Verwijder daarna het overtollige zand.
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VLOERVERWARMING

RENO P520 EASY is geschikt voor toepassing op verwarmde

vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met

in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de

vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een

neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. 

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige

afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de

opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden

gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch

worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

RENO P520 EASY 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 veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.

thewercs.com.

SPECIFICATIES

Product hars op waterglasbasis

Vorm vloeistof

Kleur comp. A. transparant

comp. B. bruin

Densiteit mengsel ca. 1,30

Verbruik afhankelijk van scheurbreedte

Verwerkingstemperatuur van 10°C tot 25°C

Verwerkingstijd ca. 12 min.

Droogtijd ca. 20 min.

Volledige doorharding 24 uur

Verder af te werken altijd binnen 24 uur

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Verpakking Artikelnr. EAN code
set à  2x 300 gr. 30616193 4008373130801

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.
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